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Після затвердження нового Закону України "Про
вищу освіту" Студентська академічна рада стала
потужним двигуном для впровадження інновацій та
забезпечення максимальної кількості отриманого
досвіду за одиницю витраченого часу.

Студентська академічна рада є провідним органом
самоврядування, який об’єднує студентів університе-
ту. Основною метою організації є забезпечення
дотримання прав і законних інтересів студентства.
САР – надійний міст між студентами та викладачами,
робить їх спілкування ефективнішим, дозволяє сту-
дентам донести до адміністрації університету свій
погляд на навчальний процес.

Організація дарує молоді можливість для творчої та
особистої реалізації, розвиває лідерські навички сту-
дентів.

Щодня колектив Студентської академічної ради
нашого університету намагається зробити студент-
ське життя кращим та цікавішим. Але досягнути спіль-
них цілей можна, лише об’єднавши наші зусилля.  

Ми хочемо змінюватися разом з вами. Ми відкриті
для ініціативи, ідей, творчого надбання, дружби.

Тому чекаємо на ваші пропозиції, ідеї, проекти.
Будемо раді бачити вас у нашій дружній команді! Отож
запрошуємо всіх охочих до плідної співпраці.

Давайте разом змінювати наше студентське життя
на краще!

У суспільстві, де лідирує економіка знань, значну
роль відіграє освіта і наука. Але, як ми знаємо, шлях
отримання знань – тернистий, а граніт науки – твер-
дий. Проте навіть цей складний процес можна зроби-
ти цікавим та ефективним! Саме тому Студентська
академічна рада вже протягом п’яти років працює на
благо університету.

Варто зазначити, що Студентська академічна рада
представляє інтереси усієї студентської громади, чле-
ном якої Ви стаєте, вступаючи до лав студентства.

В організації роботи є такі основні напрямки: підви-
щення якості освіти, моніторинг навчального процесу,
співпраця з факультетами та кафедрами в організації
навчального процесу, навчальна етика та виховна
робота і зв’язки з громадськістю. 

Відповідно до цих напрямів роботи на кожному
факультеті та на університетському рівні функціо-
нують наступні сектори:

1) науково-навчальний, основним завданням якого
є вирішення питань стосовно навчального процесу та
моніторинг думки студентства стосовно того чи іншо-
го питання;

2) соціальний, який займається розвитком соціаль-
ної відповідальності студентів;

3) сектор культурно-масового напряму, який доз-
воляє молоді крім основної діяльності – навчання,
розвивати свої таланти та всіляко урізноманітнювати
студентське життя, доповнюючи його яскравими і
захоплюючими подіями;

4) прес-центр, яки поставив собі за мету вирішити
питання з інформуванням студентів про події універ-
ситетського/всеукраїнського/міжнародного значен-
ня.

Студентська академічна рада:
��ініціює заходи, спрямовані на підвищення якості

освіти в університеті та запровадження новітніх освіт-
ніх технологій;

�� організовує зустрічі, майстер-класи, тренінги з
представниками бізнесу та відомими економістами, 

��організовує та проводить екскурсії на підприєм-
ства, фабрики та заводи (завод «Оболонь», «Росинка»
та ін.);

��сприяє забезпеченню навчальними та методич-
ними матеріалами (співпраця з бібліотекою та кафед-
рами університету);

�� досліджує різні аспекти навчально-виховного
процесу з метою виявлення його проблем та недолі-
ків, розробляє пропозиції для їх вирішення;

�� створює умови для надання консультаційної
допомоги студентам першого курсу у складанні інди-
відуального навчального плану (вибіркові дисципліни)
та четвертого курсу для ознайомлення з магістерсь-
кими програмами;

�� співпрацює з кафедрами в організації (у разі
потреби)  консультаційних занять для студентів, які
мають проблеми із засвоєнням певних дисциплін;

��бере участь у розв’язанні  конфліктів, що вини-
кають у навчальній діяльності;

��проводить заходи, спрямовані на розвиток соці-
альної відповідальності (благодійні ярмарки, поїздки в
дитячий будинок) та історичної свідомості (День укра-
їнської культури, вшанування пам’яті жертв голодо-
мору, героїв Крут, Дня Перемоги);

�� започаткувала традицію щорічного весняного
Балу для студентів не лише рідного університету, але
й інших ВНЗ міста.

Звичайно, Студентська академічна рада захищає
інтереси студентства. В університеті накопичено
досвід звернення студентів із письмовими заявами з
різних питань із проханням втручання, сприяння САР.

Варто відмітити, що на Студентську академічну
раду покладена особлива відповідальність – накази
про відрахування, поновлення та переведення сту-
дентів обов’язково погоджуються із САР. Для при-
йняття правильного рішення чи підписання наказу
САР  наприкінці семестру збирає спеціальну комісію з
питань відрахування, поновлення та переведення, яка
детально розглядає питання щодо кожного студента.
Також САР бере участь у роботі стипендіальних комі-
сій.

У кожній групі є представник САР (староста), який
представляє інтереси студентів академічної групи на
зборах. Діяльність старости регулює Положення про
старосту. Проте це не означає, що взяти участь у
роботі САР може тільки староста. Усі студенти КНЕУ
мають рівне право на участь у студентському само-
врядуванні та представництві у Студентській акаде-
мічній раді.

Студентська академічна рада – це практична школа
для тих, хто бажає спробувати себе в ролі керівника,
адміністратора, лідера; це можливість реалізовувати
суспільно значущі проекти, що будуть корисними всій
студентській громаді. Попереду ще багато корисних
заходів і цікавих зустрічей. Тож радо запрошуємо при-
єднатися до роботи, спрямованої на досягнення най-
кращих результатів!

У грудні 2014 року в КНЕУ було створено
Наукове товариство студентів, аспірантів, докто-
рантів і молодих вчених, яке є частиною системи
громадського самоврядування університету.  

Метою діяльності Наукового товариства є
забезпечення умов для розкриття наукового та
творчого потенціалу осіб, які навчаються та пра-
цюють в університеті, розвиток в них наукового
мислення і навичок дослідницької роботи,
популяризація різних галузей науки в вищому
навчальному закладі, розвиток інноваційної
діяльності, організаційна допомога керівництву
університету в оптимізації наукової та навчальної
роботи.

В структурі Наукового товариства функціо-
нують два підрозділи: Рада молодих вчених
(РМВ) та Наукове студентське товариство (НСТ).

Сама організація не є повністю новою,  оскіль-
ки Наукове студентське товариство успішно
функціонувало в університеті з 2000 року. В рам-
ках діяльності НСТ студенти беруть участь в про-
ектах, конкурсах та конференціях з актуальних
соціально-економічних питань, мають можли-
вість спілкуватись з відомими бізнесменами
тощо. На базі НСТ постійно проводяться круглі
столи на економічні теми із залученням фахівців-
практиків та здійснюються міжвузівські обгово-
рення сучасних економічних проблем.

Наукове студентське товариство плідно спів-
працює з усіма студентськими самоврядними
організаціями університету, підтримує зв’язки з
науковими товариствами вищих навчальних
закладів України та зарубіжжя, молодіжними нау-
ковими установами. Зокрема, здійснюється
активна співпраця з Фондом Віктора Пінчука в
межах Стипендіальної програми «Завтра.UA», за
підсумками якої студенти університету отримали
приватні стипендії на наукові дослідження. 

Упродовж 2015 року зусиллями Наукового сту-
дентського товариства було проведено чимало
заходів. Зокрема, три круглі столи, на які в якості
експертів були запрошені відомі українські фахів-
ці: «Валютний ринок: українська платформа»,
«Рейдерство в Україні: новітні виклики»,
«Соціальне партнерство в Україні: проблеми та
виклики». Протягом жовтня та листопада функ-
ціонував Клуб економічних дискусій під керів-
ництвом доцент кафедри макроекономіки та дер-
жавного управління В. І. Жданова, де студенти
могли поділитися своїм поглядом на актуальні
економічні теми. Для того, щоб об’єднати тих, хто

цікавиться напрямком створення власного бізне-
су, і довести, що в альма матер є підприємниць-
кий дух, у вересні 2015 року Науковим студент-
ським товариством був започаткований бізнес-
клубу «KNEU Business club», а в грудні проведено
масштабний захід – молодіжний бізнес-форум
«КНЕУ Startup День» – за участі відомих українсь-
ких бізнесменів та стартаперів. Також члени
Товариства виступили з ініціативою проведення
конкурсу бізнес-кейсів «KNEU CASE BATTLE». У
ньому взяло участь 290 студентів з усіх факульте-
тів КНЕУ, а переможці отримали подарунки від
компанії KPMG. 

Створена у грудні 2014 року Рада молодих вче-
них має на меті стимулювати науково-дослідну
роботу аспірантів, докторантів та молодих вче-
них, надаючи всебічну підтримку в розвитку їх
професійного потенціалу.

Так, протягом 2015 року було проведено
декілька відкритих лекцій, зокрема др., проф. 
Г. Реккерса (Правління Бундесбанку), др., проф.
Г. Ятцке (Федеральний фінансовий суд Німеччи-
ни), проф., д-ра Лондонського імператорського
коледжу, А. Кириленка, декілька круглих столів та
семінарів – дводенний семінар за участі консал-
тингової компанії BFSE LLC. на тему “Україна на
шляху до сталого розвитку”, круглий стіл за підт-
римки компанії KPMG та за участі КНУ ім.
Шевченка на тему “Роль освіти в реалізації кон-
цепції сталого розвитку”. Рада молодих вчених
долучилась до проведення П’ятої наукової сту-
дентської конференції “Current economic and
financial problems”, стала організатором Першої
міжнародної літньої школи “Фінансові аспекти
низьковуглецевої економіки”. 

Окрім цього, важливим напрямком діяльності є
налагодження співпраці з відповідними організа-
ціями вітчизняних та закордонних навчальних
закладів шляхом укладання договорів про спів-
працю, проведення робочих та ознайомчих візи-
тів. 

Нинішня структура Наукового товариства дає
змогу студентам, які зацікавлені наукою, отрима-
ти науковий та практичний досвід завдяки спілку-
ванню та роботі над спільними проектами, гран-
тами разом з аспірантами, докторантами та
молодими вченими. 

Наша команда з надією та сподіваннями
дивиться в майбутнє та планує чимало наукових
заходів, які будуть цікавими та корисними сту-
дентам і молодим науковцям. 

Найбільшою громадською організацією
в Державному вищому навчальному
закладі «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима
Гетьмана» є профком студентів та аспі-
рантів. Первинна профспілкова організа-
ція студентів та аспірантів (ППОСА) об’єд-
нує понад 99,8% «кнеувців».

Основним завданням профкому сту-
дентів та аспірантів є здійснення соціаль-
ного та правового захисту студентства.
Для цього вона має все: досвід і права,
сильну і згуртовану команду. Вступивши
до ППОСА ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима
Гетьмана», кожен з ВАС може розрахову-

вати на те, що наша організація гідно
представлятиме і відстоюватиме права та
інтереси кожного на Вченій раді і ректора-
ті КНЕУ, у президії Київської міської орга-
нізації профспілки освіти і науки України, в
органах державної влади та місцевого
самоврядування, а також перед іншими
об’єднаннями громадян.

До першочергових завдань профкому
студентів та аспірантів відноситься також
організація змістовного проведення доз-
вілля студентської молоді; сприяння їй у
працевлаштуванні у вільний від занять
час; сприяння навчальній, науковій та
творчій діяльності студентів; сприяння
створенню відповідних умов для прожи-
вання та відпочинку студентів; сприяння
діяльності студентських гуртків, това-
риств, об’єднань, клубів за інтересами;
організація співробітництва зі студентами
інших навчальних закладів і молодіжними
організаціями; участь у вирішенні питань
міжнародного обміну студентами. 

Голову Профкому студентів та аспіран-
тів КНЕУ обрано заступником голови
Профспілки  працівників освіти і науки
України.

Профком студентів та аспірантів ДВНЗ
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана» – надій-

ний друг, який завжди з ВАМИ!

Профком студентів та аспірантів
на сторожі твоїх інтересів

Наукове студентське товариство
Голова 

КУЛЬБАКО Марія Сергіївна

E-mail: nst@kneu.edu.ua
Тел.: 068 102 13 38

Рада молодих вчених
Голова

СУЩЕНКО Олександр Миколайович

E-mail: suschenko7@gmail.com
Тел.: 098 960 82 77

Адреса: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1,
к. 136, тел.: (044) 456-2404

Студентська 
академічна рада

Рік заснування – 2010
Голова

Паламарчук Віта Василівна

Адреса: 03680, м. Київ, 
просп. Перемоги, 54/1, КНЕУ, каб. 443а

Телефон: (044)  371-6275
e-mail: olga_kneu@ukr.net

Голова 
ЧАБАНЮК Ольга Анатоліївна 

Адреса: 03680, м. Київ, 
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Головною метою Центру зв’язків з
роботодавцями та сприяння працевлаш-
туванню студентів «Перспектива» є нала-
годження тісної співпраці з роботодавця-
ми, інформаційне і консультаційне спри-
яння працевлаштуванню студентів і
випускників ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет імені
Вадима Гетьмана».

Створений у 1999 році Центр «Перспек-
тива» накопичив значний досвід роботи як
зі студентською аудиторією, так і з компа-
ніями-роботодавцями. За цей період
створено бази даних організацій, установ і
анкет/резюме студентів та випускників
КНЕУ, розроблені методичні рекомендації

для студентів з питань особливостей пра-
цевлаштування молоді в сучасних умовах,
проводяться індивідуальні профорієнта-
ційні та профінформаційні консультації,
семінари, тренінги, презентації компаній-
роботодавців. В Центрі регулярно прово-
диться індивідуальний прийом студентів
з усіх питань розвитку професійної
кар’єри, а саме:

��обговорюються питання самооцінки
та встановлення пріоритетів у пошуку
роботи;

�� звертається увага на необхідність
розуміння суті процесу працевлаштуван-
ня та особливостей його правильного
планування;

��надається консультативна допомога
з питань складання резюме, написання
мотиваційного листа, проходження спів-
бесіди при прийомі на роботу;

��піднімаються питання щодо особли-
востей ефективного використання
інформаційних ресурсів: газет, журналів,
книг, інших публікацій, а також мережі
Інтернет.

Крім того, студенти також можуть взяти
участь у циклі тренінгових занять, що про-
водиться в Центрі, який має назву
«Організація ефективного пошуку робо-
ти». Ці заняття проводяться за участі кра-
щих фахівців міжнародних і вітчизняних
компаній.

Центром забезпечується встановлен-
ня прямих контактів студентів з пред-
ставниками фірм, організацій, рекрутин-
гових компаній. Все це реалізується за
допомогою таких форм роботи:

��традиційно проводяться «Дні кар’єри»
(ярмарки вакансій). У кожному такому захо-
ді бере участь близько 30 компаній-робото-
давців;

�� на факультетах проводяться пре-
зентації компаній, фірм, організацій,
протягом яких роботодавці мають змогу
розповісти про можливості працевлаш-
тування в компанії, відповісти на запи-
тання студентів, зібрати їх резюме для
подальших контактів;

�� Центр пропонує студентам та
випускникам, зареєстрованим у
комп’ютерній базі даних, отримувати
інформацію щодо вільних робочих місць
на підприємствах, установах, фірмах
через інформаційні ресурси: дошки ого-
лошень та розміщення інформації на
власному сайті;

�� постійно поповнюється банк даних
про роботодавців з числа випускників
КНЕУ, вітчизняних та міжнародних моло-
діжних організацій, кадрових агентств,
державних та молодіжних центрів зайня-
тості та окремих підприємств, організа-
цій, фірм тощо.
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Рік за сну ван ня – 1945
Факультет економіки та управління –

один з найстаріших факультетів ДВНЗ
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана».
Провідна роль факультету визначається
його активною позицією у реалізації
стратегії розвитку університету у статусі
дослідницького вищого навчального
закладу. 

Випускники факультету мають висо-

кий рівень професійної підготовки внас-
лідок впровадження компетентнісного
підходу до навчання, постійного онов-
лення змісту освітніх програм, дотри-
мання принципу партнерства у тріаді
«наука – освіта – бізнес».

На факультеті здійснюється підготов-
ка фахівців (бакалаврів і магістрів), що
отримують фундаментальні знання з
економічної теорії (макро- та мікроеко-
номіки, історії економіки та економічної
думки) та прикладної економіки (еконо-
міки та стратегії підприємства, управ-
ління на рівні підприємств та різних сек-
торів національної економіки). 

Випускники факультету набувають
професійних компетенцій з усвідомлен-
ня економічного способу мислення та
його застосування для розв’язання про-
фесійних задач, уміння обґрунтовувати
господарські рішення й організовувати
їх виконання, здатності до саморозвитку
і навчання впродовж всього професій-
ного життя. Отримувані навички та умін-
ня у сферах стратегічного та операцій-
ного, інноваційного та інвестиційного
менеджменту, моделювання державної
економічної політики та економічного
розвитку систем різного рівня (націо-
нального господарства в цілому, окре-
мих секторів економіки, галузей та під-
приємств) створюють для вихованців
факультету надійний знаннєвий фунда-
мент для подальшого будування успіш-
ної професійної кар’єри. 

Факультет економіки та управління
впевнено тримає в університеті лідерсь-
кі позиції у сфері розробки та впро-
вадження новітніх освітніх та комуніка-
ційних технологій. У процесі навчання на
факультеті широко застосовуються
активні методи навчання – ділові та
рольові ігри, обговорення практичних
ситуацій в міні-групах, виконання
дослідницьких проектів. Переважна
більшість навчальних дисциплін, що
викладаються на факультеті, має у своє-
му методичному забезпеченні «дистан-
ційну складову» – слайд-курси, онлайн-
тести, тренінгові завдання. На базі
Навчально-тренінгового центру еконо-
міки та управління підприємством сту-
денти мають можливість опановувати

сучасні прикладні програмні продукти,
що поширені на вітчизняних підприєм-
ствах, а також набувають практичних
навичок розробки та прийняття управ-
лінських рішень на основі бізнес-симу-
ляцій (віртуальних підприємств).

Студенти факультету – постійні учас-
ники наукових конференцій та семіна-
рів, бізнес-турнірів та конкурсів науко-
вих робіт, переможці всеукраїнських і
міжнародних олімпіад за різними напря-
мами підготовки. На факультеті культи-
вується атмосфера постійного науково-
го пошуку: щороку проводиться сту-
дентська наукова інтернет-конференція
(на порталі conference.spkneu.org),
видається студентський науковий аль-
манах, функціонують змішані дослід-
ницькі групи за участю викладачів та
студентів, які виконують проекти на
замовлення підприємств. 

Високий рівень «інтелектуальної
планки» навчального процесу утриму-
ється завдяки залученню до підготовки
випускників факультету провідних еко-
номістів-практиків, науковців, держав-
них діячів. Традиційними стали засідан-
ня дискусійних клубів та англомовних
колоквіумів, тренінги та майстер-класи
від професіоналів. 

Факультет активно співпрацює з про-
відними компаніями – «Нова пошта»,
«Дарниця», «Фарма», «Розетка», «Метін-
вест», «Фоззі Груп», «Київстар»,
«Нестле», «EY» та ін. Студенти мають
можливість проходити практику на най-
кращих підприємствах України, а
випускники успішно будують професій-
ну кар’єру не тільки на вітчизняних під-
приємствах, але й в провідних зарубіж-
них компаніях. 

Випускники різних років, якими пиша-
ється факультет економіки та управлін-
ня: Єрохін С. А. – ректор Національної
академії управління (1977 р.); Устен-
ко О. Л. – директор Центру світової еко-
номіки та міжнародних відносин НАН
України (1991 р.); Уманський І. І. – пер-
ший заступник міністра фінансів України
(1997 р.); Новікова І. В. – генеральний
директор компанії «Agama Сommunicati-
ons» (1999 р.); Гацько В. М. – голова
політичної партії «Демократичний аль-

янс» (2004 р.); Федорцо-
ва І. О. – генеральний
директор телекомпанії
«ТЕТ» (2007 р.); Фарберов
І. та Лавренюк Є. – спі-
взасновники мережі
хостелів «Dream Family»
(2009 р.) та багато інших.

Факультет проводить
активну профорієнтаційну
роботу. Для випускників
розроблено систему
оцінки компетенцій, набу-
тих під час навчання. Пер-
сональний оціночний про-
філь надає його власнику
об’єктивну професійну
характеристику та фор-
мує орієнтири для при-
йняття рішення про
подальше працевлаштування. За уча-
стю факультету щороку організовується
дистанційний навчальний турнір для
школярів. Починаючи з 2014 року, на
факультеті проводиться день відкритих
дверей для старшокласників. Ми від-
криті для майбутнього покоління еконо-
містів!

Факультетська спільнота викладачів
та студентів відрізняється інноваційним
типом мислення й активною грома-
дянською позицією. 

Ступінь вищої освіти «бакалавр»
Спеціальність:
� Економіка, спеціалізації «Еконо-

мічна теорія», «Економіка підприєм-
ства», «Національна економіка»

� Менеджмент, спеціалізація «Мене-
джмент бізнес-організацій»

� Підприємництво, торгівля та бір-
жова діяльність, спеціалізація «Підпри-
ємницька діяльність»

� Публічне управління та адміністру-
вання

Ступінь вищої освіти  «магістр»
Магістерські програми:
� Стратегічний менеджмент
� Менеджмент підприємницької

діяльності (україно-, англомовна)
� Менеджмент проектів і консалтинг

(україно-, англомовна)

� Державне управління економікою 
� Менеджмент корпорацій
� Менеджмент малого бізнесу 
� Економічна теорія
� Менеджмент інновацій
� Макроекономічна аналітика, кон-

сультування та регулювання
� Бізнес-адміністрування: управлін-

ня розвитком бізнесу (англомовна)

Після закінчення навчання фахівці з
економіки та управління можуть пра-
цювати економістами, аналітиками,
менеджерами у різних державних та
недержавних організаціях, підприєм-
ствах різних масштабів, об’єднаннях,
корпораціях, а також у центральних та
місцевих органах управління економі-
кою – керівниками економічних служб,
радниками з економічних питань,
керівниками підприємств, топ-мене-
джерами. 

Фундаментальна економічна та
менеджментська освіта, широкий кру-
гозір та поєднання фахового спряму-
вання з діловою спеціалізацією забез-
печують випускникам факультету еко-
номіки та управління вагомі переваги
на ринку праці. Економічне мислення,
що нині заполонило світ, надає особ-
ливі можливості тим фахівцям, для
яких економічний вибір є професійною
справою.

Факультет економіки та управління

Де кан
ВОСТРЯКОВ 

Олександр Володимирович,
кандидат економічних наук,

доцент

тел.: (044) 456�2419
e�mail: feu@kneu.kiev.ua
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Рік за сну ван ня — 1992

Фа ку ль тет між на ро д ної еко но мі ки і
ме не дж ме н ту — один із най бі ль ших і
най по пу ля р ні ших у стру к ту рі уні вер си -
те ту. На фа ку ль те ті на вча єть ся бли зь ко
2,2 тис. сту де н тів. На су час ній ма те рі а -
ль но� те х ні ч ній та ін фо р ма цій ній ос но ві
на вча ль ний про цес під го то в ки ба ка ла в -
рів і ма гі с т рів за без пе чу ють про ві д ні фа -
хі в ці у га лу зі між на ро д ної еко но мі ки, ме -
не дж ме н ту і мо во знав с т ва. На ко пи че -
ний до свід, ви со кий про фе сі о на лізм ви -
кла да чів і спів ро бі т ни ків, ди на мі ка роз -
ви т ку, ре а ль на вну т рі шня і між на ро д на
кон ку рен то сп ро мо ж ність ви пу с к ни ків
до зво ли ли фа ку ль те ту ста ти про ві д ним
центром під го то в ки на ці о на ль них ка д рів
у сфе рі між на ро д но го бі з не су. Свою мі -
сію фа ку ль тет вба чає в орі є н та ції на фо р-
му ван ня ви що го ме не дж ме н ту, на у ко вої
і про фе сійної елі ти Укра ї ни.

Ступінь вищої освіти «бакалавр»
Спеціальності:
� Економіка, спеціалізації “Міжна-

родна економіка”, “Міжнародна торгівля
товарами військового та подвійного при-
значення”;

� Міжнародні економічні відносини;
� Підприємництво, торгівля та бір-

жова діяльність, спеціалізація “Міжна-
родний бізнес”;

Термін підготовки для денної,  заочної
та дистанційної форм навчання: 4 роки.

Ступінь вищої освіти «магістр»
Спеціальність:
� управління міжнародним бізнесом;
� міжнародний фінансовий мене-

джмент;
� міжнародні фінанси (акредитована

інститутом  CFA);

� міжнародна торгівля;
� європейська інтеграція;
� міжнародний облік та аудит;
� управління міжнародною конкурен-

тоспроможністю
Термін підготовки:
Денної форми навчання – 1 рік 6 міся-

ців, заочної – 1 рік 8 місяців.

В рамках реалізації євроінтеграцій-
них прагнень та участі  України в гло-
бальному ринку праці на факультеті від-
крили англомовну магістерську програ-
му «Міжнародний менеджмент» та МВА
за спеціалізацією «Глобальний бізнес»,
які відповідають сучасним стандартам
провідних університетів світу і дозво-
ляють отримати подвійний диплом
КНЕУ та Університету Редландс (США,
Каліфорнія). Метою запровадження цих
програм є підготовка фахівців найвищої
кваліфікації, які здатні ефективно пра-
цювати в умовах мультинаціонального
глобального середовища.

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

З метою реалізації принципів
Болонського процесу в системі вищої
освіти України для студентів факультету
міжнародної економіки і менеджменту
створено додаткові можливості мобіль-
ного навчання. Такою формою є
«включене навчання», яке дозволяє
паралельно отримувати освіту в ДВНЗ
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» і в
одному із університетів-партнерів та
заслужити диплом як державного зраз-

ка, так і провідного іноземного ВНЗ.
Зокрема, пропонується включене
навчання протягом року в наступних
університетах: Університет Нортвуд
(штат Мічиган), Університет Нортумбрія
(м. Ньюкасл), Університет Непіер 
(м. Единбург), Сакшон університет при-
кладних наук (Нідерланди), Віденський
університет економіки та бізнесу, Уні-
верситет Софія Антіполіс (м. Ніцца), а
також навчання протягом семестру в
наступних університетах: Університет
м. Констанц, Філіпс – Університет 
м. Марбург, Бременський університет
м. Бремен, Економічний університет 
м. Познань, Вища школа менеджменту
Університету Жана Мулена Ліон 3.  

Факультет міжнародної економіки і
менеджменту зорієнтований на впро-
вадження стандартів Європейської кре-
дитно-трансферної системи, за якої
ВНЗ-партнери визначають і перезара-
ховують результати екзаменів і заліків з
дисциплін, які вивчали студенти в нашо-
му університеті. Та ке пе ре за ра ху ван ня
ство рює ре а ль ні умо ви для от ри ман ня
сту де н та ми пі с ля IV ку р су двох ди п ло -
мів про ба ка ла врсь ку осві ту. Здобувачі
вищої освіти як на бакалаврському, так і
на магістерському освітніх рівнях
можуть паралельно навчатися за різни-
ми запропонованими сертифікатно-
тренінговими програмами. Крім того,
студенти факультету можуть брати
участь у літніх школах та семінарах, що
організовують наші закордонні партне-
ри, зокрема Університет Редландс.

Обо в’я з ко вою умо вою під го то в ки
фа хі в ців� мі ж на ро д ни ків є про хо джен ня
прак ти ки.

У на у ко во му та на вча ль но� ме то ди ч -
но му за без пе чен ні на вча ль но го про це -
су на 9 ка фе д рах фа ку ль те ту («Мі ж на -

ро д но го ме не дж ме н ту», «Мі ж на ро д ної
еко но мі ки», «Мі ж на ро д них фі нан сів»,
«Мі ж на ро д ної то р гі в лі», «І но зе м них
мов», «Ук ра їн сь кої мо ви», «Ні ме ць кої
мо ви», «Міжнародного обліку і аудиту»,
«Європейської інтеграції») бе руть
участь 188 ви кла да чів, серед яких 23
до к то ри на ук,  30  про фе со рів, 87 до це -
н тів, 104 ка н ди дати на ук.

На   фа ку ль те ті   фу н к ці о ну ють  ком -
п’ю те р ні кла си з до сту пом до ме ре жі Ін -
тер нет та Wi-Fi, 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 к -

ни ків є:
— провідні компанії світу;
— ор га ни дер жа в но го управління;
— ві т чи з ня ні під при єм с т ва з ма с ш та -

б ною зо в ні ш ньо тор го ве ль ною ді я льні 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 консалтингові 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 т кий
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 елі ти Укра ї ни, про що свідчать рей-
тинги Forbes щодо успішності випус-
кників провідних ВНЗ.

Факультет міжнародної
економіки і менеджменту

Де кан
СОЛОДКОВСЬКИЙ

Юрій Мечиславович,
кандидат еко но мі ч них на ук,

доцент
тел.: (044) 458-0069

е�mail: dean.mem@kneu.kiev.ua
https://www.facebook.com/fmeim

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

кімн. 411
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Ступінь вищої освіти 
«бакалавр»

Спеціальність:
Маркетинг
Туризм
Економіка, спеціалізація

«Регіональна економіка та місце-
ве самоврядування», «Екологічна
економіка»

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність, спеціалізація
«Комерційна діяльність і логісти-
ка»

Термін підготовки для денної та
заочної форм навчання: 4 роки.

Ступінь вищої освіти
«магістр»

Спеціальність:
Маркетинг
Магістерські програми:
Маркетинговий менеджмент
Рекламний менеджмент
Термін підготовки магістрів:
денної форми навчання — 1 рік

6 місяців,  заочної — 1 рік 8 міся-
ців.

Гармонійно вписаний у структуру
КНЕУ юридичний факультет дозволяє
отримати знання на стику економіки та
права, що суттєво розширює можли-
вості працевлаштування випускників.

Ступінь вищої освіти «бакалавр»
Спеціальність:
� Право, спеціалізація “Правознав-

ство”
Термін підготовки для денної та

заочної форм навчання: 4 роки.

Ступінь вищої освіти  «магістр»
Спеціальність:
� Правознавство
Магістерські програми:
“Правове регулювання економіки”
“Міжнародне економічне право”
“Правове регулювання банківської

діяльності”
“Господарське судочинство”
Термін підготовки:
Денної форми навчання – 1 рік 6

місяців,
Заочної – 1 рік 8 місяців.

На освітньо-кваліфікаційний рівень
магістра денної та заочної форм
навчання приймаються випускники
КНЕУ минулих років та випускники
інших вищих навчальних закладів
України, з освітньою кваліфікацією
бакалавр та спеціаліст.

На юридичному факультеті створено
умови для забезпечення належного
рівня роботи професорсько-викла-
дацького складу та якісної підготовки
висококваліфікованих бакалаврів і
магістрів права.

У науковому та навчально-методич-
ному забезпеченні навчального проце-
су на семи кафедрах факультету
беруть участь 10 докторів наук, профе-
сорів та 60 кандидатів наук, доцентів.
Якісний склад викладачів постійно зро-
стає завдяки функціонуванню на
факультеті спеціалізованої вченої ради
із захисту кандидатських дисертацій за
спеціальністю: адміністративне право і
процес, фінансове право, інформацій-
не право.

На факультеті функціонують: зал
судових засідань, система студент-
ського самоврядування, Центр
художньої творчості, Клуб цікавих
зустрічей, телестудія.

Найкращі студенти разом з викла-
дачами мають можливість публікувати
свої наукові праці у Збірнику “Правове
регулювання економіки” – фаховому
виданні з юридичних наук, членами
редколегії якого є іноземні вчені.

У складі факультету ефективно
функціонує Юридична клініка
“Соціальна справедливість”, де сту-
денти (під фаховим керівництвом вик-
ладачів) надають правову допомогу

жителям України, удосконалюючи
практичні навики, здобуті протягом
навчання.

Випускники спеціальності “Право-
знавство” зможуть працювати юрис-
консультами підприємств, установ,
організацій, юристами у сфері госпо-
дарської, фінансової, міжнародної
діяльності, в правоохоронних органах,

судах, органах законодавчої та вико-
навчої влади різних рівнів, викладача-
ми права у навчальних закладах, нау-
ковими співробітниками у наукових
установах, займати інші посади, які
передбачають наявність вищої юри-
дичної освіти.

Чекаємо вас, 
шановні абітурієнти!

Факультет маркетингу

Декан
ШАФАЛЮК 

Олександр Казимирович, 
доктор економічних наук, 

професор
тел.: (044) 456-7308

e-mail: dean_marketing@kneu.edu.ua
Адреса: 03680, м. Київ, 
просп. Перемоги, 54/1, 

кімн. 345

Юридичний факультет

Декан
СОЛДАТЕНКО Оксана

Володимирівна,
доктор юридичних наук, професор

Тел.: (044) 456-4142
e-mail: law@kneu.edu.ua

Адреса: 03680, м. Київ, просп.
Перемоги, 54/1, кімн. 526

ЗАСНОВАНИЙ
1965 
РОКУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МАРКЕТИНГ»
� Перші маркетологи в Україні
� Світовий рівень визнання
� Наукові школи з новими ідеями для розвитку

особистості, кар’єри та бізнесу
� Підручники та монографії, за якими працю-

ють по всій Україні
� Викладачі, які мають досвід викладання в

Україні та за кордоном
� Практичний характер навчання, найкращі

можливості працевлаштування у провідних ком-
паніях в Україні

� Тренінги з першого курсу за реальними кей-
сами та за участю успішних фахівців

� Три сертифікаційні програми за затребува-
ними ринком спеціалізаціями (логістика, рекла-
ма, інтернет-маркетинг)

� Широкі можливості включеного навчання за
кордоном

Практичні заняття за сертифікаційними про-
грамами «Інтернет-маркетинг», «Реклама і
PR» та «Логістика» проходять за участю провід-
них фахівців і керівників компаній – лідерів ринку,
роботодавців.

Магістерські програми «Маркетинговий
менеджмент» і «Рекламний менеджмент»
поєднують фундаментальну маркетингову освіту
з практичними навичками роботи у сфері марке-
тингу. 

Випускники мають змогу створювати та очо-
лювати як відділи маркетингу підприємств різних
галузей економіки, так і спеціалізовані маркетин-
гові агенції.

СТУДЕНТСЬКА НАУКА
Студенти факультету мають можливість брати участь у наукових конференціях, біз-

нес-іграх, конкурсах студентських робіт. 
Факультет організовує загальноукраїнські олімпіади з маркетингу та географії.

Кафедра маркетингу є співорганізатором конкурсу студентських робіт «Молодь опано-
вує маркетинг» та бізнес-гри «DIGITAL GAME». Кращі фахівці рецензують студентські
роботи, які отримують можливість для їх практичного застосування. 

Для молодих науковців є можливість публікації своїх робіт в електронному виданні
«Молодіжний економічний дайджест». 

СТУДЕНТСЬКА НУКОВА РОБОТА ОРГАНІЗОВАНА В ТІСНОМУ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ
ІЗ ЗАВДАННЯМИ БІЗНЕСУ. 

Для абітурієнтів проводиться наукова конференція «Маркетингова освіта – шлях до
успіху».

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Особливу увагу приділено практичній підготовці молодих спеціалістів. Уже з перших

курсів студентам пропонують опановувати професію на практиці. Залежно від профілю
підготовки студенти починають знайомитися з майбутньою професією в маркетингових
та туристичних агенціях, а також логістичних, маркетингових та торговельних відділах
виробничих компаній.

Факультет активно співпрацює з провідними компаніями, зокрема «LOREAL», «NES-
TLE», «GRAPE Ukraine», «AGAMA», «RAM 360», «SATARCOM», «Київстар», «Colgate-
Palmolive»,  «GfK», «TNS», «InMind» та ін. Студентів спеціальності «Туризм» завжди раді
бачити в туристичних агенціях «БОГЕМІЯ СЕРВІС», «Гамалія»,  «Соната»,  «Тревеліна»,
«Нові мандри» та Готель Україна.

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
Студенти факультету мають широкі можливості  для навчання за кордоном. Система

«включене навчання» дозволяє паралельно отримувати освіту у ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені Вадима Гетьмана» і в одному із університетів-
партнерів. Зокрема, університет підтримує тісні зв’язки з Університетом Нортумбрія 
(м. Ньюкасл, Велика Британія), Університетом Софія Антіполіс (м. Ніцца, Франція), уні-
верситетами м. Констанц та м. Бремен у Німеччині та ін.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ТУРИЗМ»
Важлива перевага програми

підготовки бакалаврів з туризму в
Київському національному еконо-
мічному університеті імені Вадима
Гетьмана полягає в її практичній
спрямованості на потреби тури-
стичного бізнесу та особливому
акценті на поглибленому вивченні
кількох іноземних мов, адже сту-
денти мають можливість обрати
дві іноземні мови, а польську мову
вивчатимуть як нормативну дис-
ципліну. Це, безумовно, забезпе-
чує   конкурентоспроможність на
ринку праці випускників-бакалав-
рів з туризму, які зможуть працю-
вати: 

� у сфері внутрішнього та міжна-
родного туризму на посадах
менеджерів з напрямів пізнаваль-
ного, лікувального, зеленого,
спортивного туризму;

� туризмознавцями;
� гідами-екскурсоводами;
� аніматорами;
� маркетологами та керівника-

ми маркетингових відділів і рек-
ламних служб туристичних агенцій;

� на різних посадах у  закладах
готельного та ресторанного 
бізнесу.

«КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
І ЛОГІСТИКА»

Вітчизняний ринок логістичних послуг
зростає на 50-70% останні 5 років, а тран-
зитний потенціал України задіяний лише
на 20% і має всі перспективи до росту.
Зміна традиційних економічних зв’язків
потребує інтенсифікації комерційних
зусиль для налагодження нових ринків
збуту товарів і послуг вітчизняних підпри-
ємств. Тому найближчі роки прогнозується
зростання попиту на спеціалістів у сфері
логістики та комерційної діяльності в
Україні. 

Випускники спеціальності зможуть пра-
цювати спеціалістами та керівниками під-
розділів компаній та виконувати наступні
функції: 

� проведення переговорів та укладання
угод; 

� організація збуту товарів та послуг;
� ведення складського господарства та

організація транспортування продукції;
� здійснення міжнародних експортно-

імпортних операцій;
� організація транспортно-експедицій-

них операцій;
� здійснення закупівель та організація

тендерів.
Крім цього випускники отримають ґрун-

товну підготовку, яка дозволить організу-
вати та займатися розвитком власного біз-
несу.

«РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ»
Адміністративно-територіальна реформа України, ключовий пріоритет якої  полягає в

децентралізації влади, зумовила нагальну необхідність підготовки кваліфікованих фахів-
ців-економістів, які володітимуть такими специфічними компетенціями, як знання нау-
кових та практичних засад управління регіональною економікою, місцевими фінансами
та бюджетом,  соціального прогнозування та стратегічного планування, механізмів між-
регіонального та прикордонного співробітництва, розуміння сутності інноваційних
форм просторової організації економіки, уміння моделювати соціально-економічні про-
цеси в регіонах та виробляти стратегію досягнення мети. 

Бакалаври з регіональної економіки та місцевого самоврядування зможуть працюва-
ти:

� керівниками та фахівцями в регіональних та місцевих органах виконавчої влади;
� фахівцями-економістами в комерційних структурах; 
� керівниками проектів, експертами та консультантами у сфері бізнесу; 
� керівниками комунальних служб та підприємств, адміністративних підрозділів; 
� представниками громадських організацій. 

«ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА»
Розвиток нового сектора економіки,

заснованого на екологізації життєвого
циклу продукції, пріоритет сталого роз-
витку та системного опанування потен-
ціалу територій, динамічний розвиток
зеленого бізнесу (Sustainable business),
створення нових робочих місць у «зеле-
них» галузях економіки зумовлюють
особливу актуальність підготовки бака-
лаврів з екологічної економіки, які володі-
тимуть прогресивними знаннями та
навичками створення платформ для еко-
логічно безпечного господарювання,
еко-ефективного виробництва, реаліза-
ції екологічної політики та менеджменту,
еколого-економічного обліку та аудиту,
моделювання еколого-економічних про-
цесів тощо.

Сьогодні фахівці з екологічної економі-
ки широко затребувані:

� у комерційних структурах та компа-
ніях сфери зеленого бізнесу;

� у консалтингових, страхових та ауди-
торських фірмах; 

� на підприємствах та установах,
зокрема в галузях  нетрадиційної енерге-
тики, органічного землеробства, рецик-
лінгу та утилізації; 

� у податкових органах;  
� у міжнародних та громадських еко-

логічних організаціях.

З 2016 РОКУ ВІДКРИТО НОВІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

НАШІ ВИПУСКНИКИ РОБЛЯТЬ УСПІШНУ ПРОФЕСІЙНУ КАР’ЄРУ У ВЕЛИКИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ!
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Рік за сну ван ня — 1945

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

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

Фа ку ль тет еко но мі ки АПК – один
із най ста рі ших в уні вер си те ті. По над
70 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.

Ступінь вищої освіти 
«бакалавр»

Спеціальності: 
�� Економіка, спеціалізація «Еко-

номіка агропромислових форму-
вань» 

��Облік і оподаткування, спеціалі-
зація «Облік, аудит і оподаткування в
АПК» 

�� Менеджмент, спеціалізація
«Менеджмент агробізнесу»

Термін підготовки для денної та
заочної форм навчання: 4 роки.

Ступінь вищої освіти 
«магістр»

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

6 місяців, за оч ної – 1 рік 8 мі ся ців.
На ступінь вищої освіти ма гі с т ра

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

У ра м ках під го то в ки ба ка ла в рів

сту де н ти фа ку ль те ту про тя гом
трьох ро ків отри му ють фу н да ме н та -
ль ну осві ту з економіки, управління,
обліку, аналізу, аудиту та опадатку-
вання, що під ви щує кон ку рен то -
сп ро мо ж ність на ших ви пу с к ни ків у
про це сі пра це вла ш ту ван ня. Че т ве р -
тий рік на вчан ня від ве де но фа хо вій
під го то в ці. На ко ж но му ку р сі є гру па
по гли б ле но го ви вчен ня іно зе м ної
мо ви зі скла дан ням дер жа в но го іс -
пи ту.

Ор га ні за ція на вча ль но го про -
це су. На фа ку ль те ті опра цьо ва ні
та впро ва дже ні су час ні на вча ль ні
пла ни, які ви зна ча ють ци к ли гу ма -
ні та р них, фу н да ме н та ль них, про -
фе сій но орі є н то ва них ди с ци п лін за
фа хо вим спря му ван ням, а та кож
ви бі р ко вих на вча ль них ди с ци п лін з
під го то в ки ба ка ла в рів і ма гі с т рів;
за про ва дже на  прак ти ка  на  ви -
робни ц т ві. У про це сі на вчан ня сту -
де н ти за лу ча ють ся до на у ко вої ро -
бо ти з ак ту а ль них про блем ри н ко -
вої еко но мі ки під ке рі в ни ц т вом
ква лі фіко ва них ви кла да чів ви пу с -
ко вих ка федр фа ку ль те ту еко но мі -
ки  АПК. Для за без пе чен ня ре а лі -
за ції цих пла нів на факультеті
сфо рмо ва но ви со ко ква лі фі ко ва -
ний про фе сор сь ко� ви к ла да ць кий
ко ле к тив: 1 академік, 8 до к то рів
еко но мі ч них на ук, 10 про фе со рів,
37 до це н тів і 41 ка н ди да т еко но -
мі ч них, пе да го гі ч них, політичних
та  іс то ри ч них  на ук. У  скла ді  фа -
ку ль те ту фу н к ці о ну є навчально-
тренувальний центр, осна ще ний
су час ни м  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 університеті
Гео рга� Ав гу с та та отри ма ти ди п-

лом ма гі с т ра обох уні вер си те тів.
Фа ку ль тет та кож ефе к ти в но спів -
пра цює з про фі ль ни ми фа ку ль те та -
ми кра їн СНД, з уні вер си те том
м. Кон с танц (Ні ме ч чи на) та  ін. 

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

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

чи ви со кі те м пи роз ви т ку ха р чо вої,
пе ре ро б ної про ми с ло во с ті та сіль -
сь ко го го с по дар с т ва в Укра ї ні, і від -
по ві д ну по тре бу но во ст во ре них аг -
ро про ми с ло вих фо р му вань у спе -
ці а лі с тах, май бу т нє ус пі ш не пра це -
вла ш ту ван ня ви пу с к ни ків фа ку ль -
те ту не ви кли кає сум ні вів.

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

Мовою бізнесу називають облікову
систему та бухгалтерські операції, що
забезпечують достовірною, доречною,
об’єктивною і дохідливою інформацією
про фінансовий стан і результати діяльно-
сті всіх користувачів: власників і керівників
підприємств, акціонерів, інвесторів, орга-
ни державного управління і контролю.
Звідси високі вимоги до навчання  фахівців
з обліку і аудиту на факультеті, засновано-
му в 1959 р. 

Успішна робота факультету гаранту-
ється високим фаховим та науковим рів-
нем професорсько-викладацького складу.
98 науковців працюють на кафедрах
факультету, з них 16 докторів економічних
наук і професорів, 58 кандидатів наук,
доцентів, 24 старших викладачів та аси-
стентів. І всі вони – непересічні, яскраві,
талановиті особливості. Навчальний про-
цес на факультеті обслуговують 20 досвід-
чених методистів кафедр та деканату. 

Ступінь вищої освіти 
«бакалавр»

Спеціальність:
Облік і оподаткування, спеціалізація

“Облік, аудит та оподаткування”

Термін підготовки для денної та
заочної форм навчання: 4 роки.

Ступінь вищої освіти “магістр”
Спеціальність:
Облік і оподаткування, спеціалізація

“Облік, аудит та оподаткування”
Магістерські програми:
"Облік і аудит в управлінні підприєм-

ницькою діяльністю"
"Облік і аудит в управлінні банками" 
"Облік і контроль в секторі загально-

го державного управління" 
"Оподаткування підприємницької

діяльності"
"Управлінський облік і контроль"
"Аудит та державний фінансовий конт-

роль"
Термін підготовки магістрів: денної

форми навчання – 1 рік 6 місяців, заочної –
1 рік  8 місяців. 

На освітньо-кваліфікаційний рівень
магістра денної, заочної форми навчання
приймаються випускники КНЕУ минулих
років, а також особи, що закінчили інші
вищі навчальні заклади, з освітньою квалі-
фікацією бакалавр і спеціаліст.

Магістерську програму студенти оби-
рають за своїм бажанням, враховуючи
своє  майбутнє  працевлаштування.

До останніх досягнень факультету слід
віднести встановлення тісних зв’язків та
укладення довгострокової угоди про спів-
працю з компаніями – провідними розроб-
никами програмного забезпечення «1С»,
«Галактика», «Парус», «Інтелект-сервіс».
Метою цієї акції на факультеті є створення
умов для студентів для посилення прак-
тичних навиків використання сучасних
професійних систем автоматизованого
ведення бухгалтерського обліку.

Інноваційність розвитку факультету
полягає у підготовці всебічно розвинених і
професійно підготовлених особистостей,
які здатні виступити носіями та активними
впроваджувачами випереджаючих прак-
тику знань.

На факультеті відбувається докорінна

зміна основних методів викладання і навчан-
ня, на зміну лекціям та практичним (семі-
нарським) заняттям у традиційній формі при-
ходять новітні методи викладання і навчання.
Зокрема, це лекції-дискусії, тренінги, кейси,
ділові ігри та інші форми і методи.

Все це сприяє особистісному та професій-
ному зростанню студентів факультету, забез-
печує конкурентоспроможність випускників
на ринку праці в Україні та світі; сприяє фор-
муванню гармонійно розвиненої особистості
студента, всебічному розвитку творчого
потенціалу колективу факультету та, як наслі-
док, перетворення факультету у провідний за
своїм фахом в Україні. 

Навчальні плани, програми підготовки
бакалаврів та магістрів розроблені на
основі міжнародного досвіду та дістали
високу оцінку вітчизняних і зарубіжних
фахівців. 

Велика увага приділяється вивченню
іноземних мов. Студенти факультету
мають можливість паралельно навчатися

у зарубіжних університетах. Встановлено
дружні стосунки зі Школою бізнесу універ-
ситету м. Ньюкасл (Великобританія), уні-
верситетом м. Констанц (Німеччина), з
Шотландським університетом та ін.

Високий конкурсний відбір забезпечує
вступ до університету добре підготовленої
молоді практично з усіх регіонів України. Їй
властиве прагнення до економічних знань,
до професійної підготовки та інтелекту-
ального самовдосконалення. І для цього є
всі підстави: матеріально-технічна база
факультету характеризується відокремле-
ним навчальним корпусом, облаштовани-
ми аудиторіями, спеціалізованими класа-

ми, навчально-методичними кабінетами.
Важливий компонент у роботі факультету –
забезпечення студентів власними підруч-
никами, посібниками, навчально-мето-
дичними матеріалами. Всі дисципліни, що
викладаються студентам на бакалаврсь-
кому та магістерському рівнях, підкріплені
навчальною та навчально-методичною
літературою, підготовленою вченими
цього ж колективу. 

Слід особливо наголосити на традиціях
факультету, що підтримуються завдяки
тому, що переважна більшість профе-
сорсько-викладацького складу – це
випускники обліково-економічного факу-
льтету, що створює особливий мікроклі-
мат, ауру доброзичливості, настрою на
творчі здобутки, взаємодопомоги, поваж-
ного ставлення до студентів як до колег.

Детальнішу інформацію про обліково-
економічний факультет та кафедри можна
знайти в електронній мережі, за адресою:
http://oef.kneu.edu.ua/

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�5058,
371�6231

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

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

ка бі не ти 62, 63, 65

Обліково�економічний факультет

Декан 
ЄФІМЕНКО Василь Іванович,

кандидат економічних наук,
професор  

тел.: (044) 456-5019,  371-6240. 
Адреса: 03680, м. Київ,  
вул. Дегтярівська, 49-Г,

навч. корпус №2, кімн. 38

Го р ді с тю фа ку ль те ту ста ли  ви пу с к ни ки:
Білоусова І. А. – народний депутат

України;
Брезвін А. І. – Голова Державної податко-

вої адміністрації України у 2006-2007 рр.; 
Вакуленко М. І. – колишній перший про-

ректор ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;
Вільховий А. В. – головний бухгалтер

АСК “УКРРІЧФЛОТ”;
Вітренко Н. М. – народний депутат

України 2-3 скликання;
Ворона О. І. – начальник Управління бух-

галтерського обліку, фінансування та звітно-
сті секретаріату Кабінету Міністрів України;

Голов С. Ф. – Голова Федерації профе-
сійних бухгалтерів і аудиторів України; 

Деркач О. С. – головний бухгалтер
Інституту кардіології імені академіка 
М. Д. Стражеска;

Дмитрук В. М. – начальник фінансового
управління Державного Управління Справами;

Лагун М. І. – Голова Наглядової Ради
“Дельта Банку”;

Лібанова Е. М. – директор Інституту
демографії та соціальних досліджень НАН
України, академік НАН України;

Льовочкін С. В. – народний депутат
України;

Мельничук Г. М. – колишній перший про-
ректор КІНГ; 

Назимок М. М. – голова пробірної служ-
би України (1998-2012 рр.), кандидат еконо-
мічних наук;

Пархоменко В. М. – колишній начальник
управління методології бухгалтерського
обліку Міністерства фінансів України; 

Сопко В. В. – професор кафедри обліку
підприємницької діяльності, експерт комісії
ООН з розвитку бухгалтерського обліку у
світі, академік НАН України, академік НАН
Угорщини;

Труш В. Є. – завідувач кафедри обліку і
аудиту Херсонського державного техноло-
гічного університету;

Ульянченко М. В. – колишній директор
ЗАТ "Транснафтопереробка"; 

Швець В. Г. – професор  Київського
національного університету імені 
Т. Г. Шевченка, доктор економічних наук.

Макєєва О. Л. – заступник міністра
фінансів.
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана» в 2016 році

ліста за спорідненою спеці-
альністю «туристичне обслу-
говування».
Особа може вступити до

ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» для
здобуття ступеня бакалавра на
основі освітньо-кваліфікацій-
ного рівня молодшого спеціа-
ліста, здобутого за іншою спе-
ціальністю, за умови успішного
проходження дода-ткового
вступного випробування з ура-
хуванням середнього бала
диплома молодшого спеціалі-
ста. Фінансування навчання
здійснюється за рахунок кош-
тів юридичних та фізичних осіб.

2.6. Прийом на основі сту-
пеня бакалавра на навчання
для здобуття ступеня магістра
і освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста здійснюєть-
ся за результатами вступних
випробувань. На навчання для
здобуття ступеня магістра
приймаються також особи, які
здобули освітньо-кваліфіка-
ційний рівень спеціаліста
(див. Додаток 4).

На навчання для здобуття
рівня вищої освіти магістр в
межах галузей знань 05
«Соціальні та поведінкові
науки» (спеціальності 051
«Економіка» та 056 «Міжна-

родні економічні відносини»)
та 07 «Управління та адміні-
стрування» (всі спеціально-
сті), за умови виконання
пункту 6.9 розділу VI цих
Правил, приймаються особи,
які здобули рівень вищої
освіти бакалавр зі спеці-
альності 051 «Економіка» та
056 «Міжнародні економічні
відносини» галузі знань 05
«Соціальні та поведінкові
науки» та всіх спеціальностей
галузі знань  07 «Управління
та адміністрування» згідно
Переліку галузей знань і спе-
ціальностей, за якими здій-
снюється підготовка здобу-
вачів вищої освіти, затверд-
женого постановою Кабінету
Міністрів України від 29 квіт-
ня 2015 року № 266 або які
здобули освітньо-кваліфіка-
ційний рівень бакалавра з
будь-якого напряму підго-
товки галузі знань 0305
«Економіка та підприємницт-
во» та 0306 «Менеджмент і
адміністрування» згідно Пере-
ліку напрямів, за якими здій-
снювалась підготовка фахівців
у вищих навчальних закладах
за освітньо-кваліфікаційним
рівнем бакалавр до 2015 року
включно (див. Додаток 4).

На навчання для здобуття
рівня вищої освіти магістр в

межах галузі знань 08
«Право», спеціалізації «Пра-
вознавство», за умови вико-
нання пункту 6.9 розділу VI
цих Правил, приймаються
виключно особи, які здобули
рівень вищої освіти бакалавр
з галузі знань 08 «Право»
згідно Переліку галузей
знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підго-
товка здобувачів вищої осві-
ти, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 року № 266
або які здобули освітньо-ква-
ліфікаційний рівень бакалавра
з галузі знань 0304 «Право»
згідно Переліку напрямів, за
якими здійснювалась підго-
товка фахівців у вищих
навчальних закладах за
освітньо-кваліфікаційним рів-
нем бакалавр до 2015 року
включно (див. Додаток 4).

На навчання для здобуття
рівня вищої освіти магістр та
освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліст в межах
галузі знань 12 «Інформаційні
технології», за умови вико-
нання пункту 6.9 розділу VI
цих Правил, приймаються
особи, які здобули рівень
вищої освіти бакалавр з галу-
зі знань 12 «Інформаційні
технології» згідно Переліку

Провадження освітньої
діяльності у Державному
вищому навчальному закладі
«Київський національний еко-
номічний університет імені
Вадима Гетьмана» здій-
снюється відповідно до ліцен-
зії Міністерства освіти і науки
України.

Правила прийому розроб-
лені Приймальною комісією
Державного вищого навчаль-
ного закладу «Київський
національний економічний
університет імені Вадима
Гетьмана» (далі – приймальна
комісія) відповідно до Умов
прийому на навчання до
вищих навчальних закладів
України в 2016 році (далі –
Умов прийому 2016 року),
затверджених наказом Міні-
стерства освіти і науки України
від 15 жовтня 2015 року № 1085
та зареєстрованих у Міністерст-
ві юстиції України 04 листопада
2015 року за № 1351/27796.

І. Загальні положення
1.1. Державний вищий

навчальний заклад «Київський
національний економічний
університет імені Вадима
Гетьмана» оголошує прийом
на підготовку фахівців з
вищою освітою за освітньо–
кваліфікаційними рівнями,
спеціальностями, формами
навчання відповідно до ліцен-
зії в межах ліцензованого
обсягу, у тому числі вищих
навчальних закладах І-ІІ рівнів
акредитації, що є у структурі
(див. Додаток  10.1-10.5):
- Економічному коледжі ДВНЗ

«КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;
- Коледжі інформаційних си-

стем та технологій ДВНЗ «КНЕУ
імені Вадима Гетьмана»;

- Коледжі економіки і управ-
ління ДВНЗ «КНЕУ імені
Вадима Гетьмана»;

- Криворізькому коледжі еконо-
міки та управління ДВНЗ «КНЕУ
імені Вадима Гетьмана»;

- Роменському коледжі ДВНЗ
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана».
1.2. До ДВНЗ «Київський

національний економічний
університет імені Вадима
Гетьмана» приймаються гро-
мадяни України, іноземці та
особи без громадянства, які
постійно проживають в Украї-
ні, особи, яким надано статус
біженця в Україні, особи, які
потребують додаткового або
тимчасового захисту, та
особи, яким надано статус
закордонного українця і які
перебувають в Україні на
законних підставах, мають
право на здобуття вищої осві-
ти нарівні з громадянами
України. Здобуття вищої осві-
ти зазначеними категоріями
осіб за кошти державного
бюджету здійснюється в
межах квот, визначених Кабі-
нетом Міністрів України.

Усі особи, які здобувають
вищу освіту у ДВНЗ «Київ-
ський національний економіч-
ний університет імені Вадима
Гетьмана», мають рівні права
та обов’язки.

Прийом до ДВНЗ «Київсь-
кий національний економіч-
ний університет імені Вадима
Гетьмана» на всі ступені та
освітньо-кваліфікаційні рівні
здійснюється за конкурсом
незалежно від джерел фінан-
сування навчання.

Не допускається одночасне

навчання на денній формі
навчання за кількома спеці-
альностями (спеціалізаціями,
освітніми програмами, напря-
мами підготовки).

ІІ. Вимоги до рівня освіти
вступників

2.1. На навчання для здо-
буття освітньо-кваліфікацій-
ного рівня молодшого спеціа-
ліста з одночасним здобуттям
повної загальної середньої
освіти (прийом здійснюється
у вищих навчальних закладах
І-ІІ рівнів акредитації, що є у
структурі ДВНЗ «Київський
національний економічний
університет імені Вадима
Гетьмана» (див. Додаток 10.1-
10.5) приймаються на перший
курс особи з базовою загаль-
ною середньою освітою на під-
ставі вступних випробувань. На
навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста
приймаються особи з повною
загальною середньою освітою.

2.2. «ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана»
приймає на навчання для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста на
основі повної загальної серед-
ньої освіти на другий курс (з
нормативним строком навчан-
ня) осіб, які подають для участі
у конкурсі сертифікати зов-
нішнього незалежного оціню-
вання, крім випадків, зазначе-
них у розділах VII, VIIІ, XVII цих
Правил прийому (прийом здій-
снюється у вищих навчальних
закладах І-ІІ рівнів акредитації,
що входять до структури ДВНЗ
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана» –
див. Додаток 10.1-10.5).

2.3. «ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана»
приймає за результатами
вступних випробувань на пер-
ший курс (зі скороченим стро-
ком навчання) або другий
курс (з нормативним строком
навчання) на вакантні місця
ліцензованого обсягу осіб, які
отримали диплом за освітньо-
кваліфікаційним рівнем квалі-
фікованого робітника, для
здобуття освітньо-кваліфіка-
ційного рівня молодшого спе-
ціаліста за умови вступу на
споріднену спеціальність, яка
визначається постановами
Кабінету Міністрів України від
11 вересня 2007 року № 1117
"Про затвердження Держав-
ного переліку професій з під-
готовки кваліфікованих робіт-
ників у професійно-технічних
навчальних закладах" та від 29
квітня 2015 року № 266 «Про
затвердження переліку галу-
зей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготов-
ка здобувачів вищої освіти»
(прийом здійснюється у вищих
навчальних закладах І-ІІ рівнів
акредитації, що входять до
структури ДВНЗ «Київський
національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьма-
на» – див. Додаток 2 та Дода-
ток 10.1-10.5). Прийом на
основі освітньо-кваліфікацій-
ного рівня кваліфікованого
робітника для здобуття
освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста
здійснюється за результата-
ми вступних випробувань.

2.4. На навчання для здобут-

тя ступеня бакалавра при-
ймаються особи з повною
загальною середньою освітою
за результатами зовнішнього
незалежного оцінювання знань
вступників з урахуванням
середнього бала документа про
повну загальну середню освіту
та балів за особливі успіхи (при-
зерам IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових
предметів; призерам ІІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу-захи-
сту науково-дослідницьких робіт
учнів – членів Малої академії
наук України) (див. Додаток 5)

2.5. ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана»
приймає на перший (зі ско-
роченим терміном навчання)
курс осіб, які здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень молод-
шого спеціаліста, на визначену
кількість місць для здобуття
освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра (див. Додаток
3). Прийом на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молод-
шого спеціаліста для здобуття
ступеня бакалавра здійснюєть-
ся за результатами фахових
вступних випробувань.

ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» при-
ймає на перший (зі скороченим
терміном навчання) курс осіб,
які здобули освітньо-кваліфіка-
ційний рівень молодшого спе-
ціаліста за спорідненими спе-
ціальностями на наступні спе-
ціальності:
- на спеціальність 051 «Еко-

номіка» - дипломи молод-
шого спеціаліста за спорід-
неними спеціальностями
«економіка підприємства»,
«прикладна статистика»;

- на спеціальність 071 «Облік і
оподаткування» – дипломи
молодшого спеціаліста за
спорідненими спеціально-
стями «бухгалтерський
облік», «оціночна діяльність»;

- на спеціальність 072
«Фінанси, банківська спра-
ва та страхування» – дипло-
ми молодшого спеціаліста
за спорідненими спеці-
альностями «фінанси і кре-
дит», «оціночна діяльність»,
«бухгалтерський облік»;

- на спеціальність 073
«Менеджмент» – дипломи
молодшого спеціаліста за
спорідненими спеціально-
стями «організація вироб-
ництва», «організація обслу-
говування на транспорті»;

- на спеціальність 075 «Марке-
тинг» - дипломи молодшого
спеціаліста за спорідненими
спеціальностями «маркетин-
гова діяльність», «комерцій-
на діяльність»;

- на спеціальність 081 «право» –
дипломи молодшого спеціа-
ліста за спорідненою спеці-
альністю «право»;

- на спеціальність 122
«Комп’ютерні науки та інфор-
маційні технології» – дипло-
ми молодшого спеціаліста за
спорідненими спеціально-
стями «обслуговування про-
грамних систем і комплек-
сів», «обслуговування систем
баз даних і знань», «розробка
програмного забезпечення»
та «обслуговування комп'ю-
терних систем і мереж».

- на спеціальність 242 «Туризм» -
дипломи молодшого спеціа-

Продовження на 7
15 стор.

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет імені Вадима Гетьмана», конкурсний відбір та зарахування на
навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та

молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», конкурсний
відбір та зарахування на навчання вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спе-

ціаліста та рівня вищої освіти магістр проводиться в такі строки:

* - Згідно Переліку напрямів, за якими здійснювалась підготовка фахівців у вищих навчальних
закладах  за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр до 2015 року включно

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання
Навчання без відриву

від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної

середньої

повної

загальної середньої

повної загальної

середньої

Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають

право складати вступні випробування, що проводить вищий

навчальний заклад
о 18-00 годині 20 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не

складають вступних випробувань
о 18 годині

27 липня 2016 року

о 18 годині

27 липня

2016 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних

випробувань
з 21 липня до 27

липня 2016 року
з 21 липня до 28 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше

12-00 28 липня 2016 р.

не пізніше 12-00

01 серпня. 2016 р.

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12.00

години 06.08.2016р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після

виконання державного замовлення

відповідного напряму (спеціальності) – не

пізніше 12 серпня 2016 р.

за державним замовленням – не пізніше 12.00

години 06.08.2016;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після

виконання державного замовлення

відповідного напряму (спеціальності) – не

пізніше 12 серпня 2016 р.

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

такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання
Навчання без відриву від

виробництва

вступники на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого

робітника та молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв о 18-00 годині 20 липня 2016 року

Строки проведення вступних випробувань
з 21 липня до 27 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
не пізніше 30.07. 2016 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12.00

години 06.08.2016р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після

виконання державного замовлення відповідного

напряму (спеціальності) – не пізніше 12 серпня

2016 р.

за державним замовленням – не пізніше 12.00

години 06.08.2016;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після

виконання державного замовлення

відповідного напряму (спеціальності) – не

пізніше 12 серпня 2016 р.
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана» в 2016 році

* - Дані за результатами прийому у 2015 році 

Магістр

Галузі знань Спеціальність та спеціалізація Ліцензовані обсяги Нормативні

терміни навчання

Вартість одного

року навчання,

грн.*

Код Назва Код Назва Денна

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

Денна

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

Денна

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

Облiково-економiчний факультет

07
Управління та

адміністрування
071 Облік і оподаткування, спеціалізація - Облік, аудит та оподаткування 250 250 4р. 4р. 16600 7450

Фiнансово-економiчний факультет

07
Управління та

адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування 720 450 4р. 4р. 18000 7450

Факультет економiки АПК

05
Соціальні та

поведінкові науки
051

Економіка, спеціалізація - Економіка

агропромислових формувань
40 - 4р. - 15100 -

07
Управління та

адміністрування

071
Облік і оподаткування, спеціалізація - Облік, аудит та оподаткування в

АПК
80 50 4р. 4р. 14500 7450

073
Менеджмент,

спеціалізація – Менеджмент агробізнесу
30 - 4р. - 14500 -

Факультет економіки та управління

05
Соціальні та

поведінкові науки
051

Економіка, спеціалізація - Економічна теорія 25 - 4р. - 14500 -

Економіка, спеціалізація - Економіка підприємства 150 60 4р. 4р. 16600 7450,0

Економіка, спеціалізація – Національна економіка 25 - 4р. - - -

07
Управління та

адміністрування

073 Менеджмент, спеціалізація – Менеджмент бізнес-організацій 90 90 4р. 4р. 16600 7450,0

074 Публічне управління та адміністрування 30 - 4р. - - -

076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація –

Підприємницька діяльність
120 60 4р. - - -

Факультет інформаційних систем і технологій

05
Соціальні та

поведінкові науки
051

Економіка, спеціалізація – Економічна кібернетика 85 - 4р. - 15100 -

Економіка, спеціалізація - Соціально-економічна статистика 30 - 4р. - 15100 -

12
Інформаційні

технології

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 100 50 4р. 4р 14500 7450,0

124 Системний аналіз 50 - 4р. - 14500 -

125 Кібербезпека 30 - 4р. - 14500 -

Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

05
Соціальні та

поведінкові науки

051

Економіка, спеціалізація – Міжнародна економіка 400 270 4р. 4р. 19000 7450,0

Економіка, спеціалізація – Міжнародна торгівля товарами військового

та подвійного призначення
30 - 4р. - - -

056 Міжнародні економічні відносини 60 - 4р. - - -

07
Управління та

адміністрування
076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація –

Міжнародний бізнес
60 60 4р. - 19000 -

Факультет управління персоналом, соціології та психології

01 Освіта 015 Професійна освіта, спеціалізація – Професійна освіта (економіка) 50 - 4р. - 9500 -

05
Соціальні та

поведінкові науки

051 Економіка, спеціалізація – Управління персоналом та економіка праці 100 70 4р. 4р. 16600 7450,0

053 Психологія, спеціалізація – Економічна та соціальна психологія 50 - 4р. - 14700 -

054 Соціологія, спеціалізація – Соціологія економіки та підприємництва 50 - 4р. - 14700 -

Факультет маркетингу

05
Соціальні та

поведінкові науки
051

Економіка, спеціалізація – Регіональна економіка та місцеве

самоврядування
30 - 4р. - - -

Економіка, спеціалізація – Екологічна економіка 25 - 4р. - - -

07
Управління та

адміністрування

075 Маркетинг 150 120 4р. 4р. 16600 7450,0

076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація –

Комерційна діяльність та логістика
30 - 4р. - - -

24 Сфера обслуговування 242 Туризм 100 - 4р. - 16600 -

Юридичний факультет

08 Право 081 Право, спеціалізація – Правознавство 295 250 4р. 4р. 19000 7450,0

Додаток 1 до Правил прийому до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2016 році
Перелік рівнів вищої освіти та спеціальностей (спеціалізацій), 

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ДВНЗ 

Громадяни України
Бакалавр

* - Дані за результатами прийому у 2015 році 

галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здо-
бувачів вищої освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 29 квітня 2015 року № 266, або
які здобули освітньо-кваліфікаційний
рівень бакалавра з галузі знань 0501
«Інформатика та обчислювальна техні-
ка» згідно Переліку напрямів, за якими
здійснювалась підготовка фахівців у
вищих навчальних закладах за освітньо-
кваліфікаційним рівнем бакалавр до
2015 року включно (див. Додаток 4).

Особа може вступити до ДВНЗ
«Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Геть-
мана» для здобуття ступеня магістра
(крім спеціалізації «Правознавство») і
освітньо-кваліфікаційного рівня спе-
ціаліста на основі ступеня бакалавра,
здобутого за іншою спеціальністю, за
умови успішного проходження додат-
кових вступних випробувань з ураху-
ванням середнього бала диплома
бакалавра та за умови виконання
пункту 6.9 розділу VI цих Правил (для
всіх спеціальностей крім спеціально-
сті 081 «Право»).

Прийом осіб, які мають повну вищу
освіту та хочуть здобути другу вищу
освіту за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліст, здійснюється в
Інституті підвищення кваліфікації на
умовах другої вищої освіти за окре-
мими правилами. Прийом осіб, які
мають повну вищу освіту та хочуть
здобути другу вищу освіту за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістр, здій-
снюється в Інституті бізнес-освіти уні-
верситету на умовах другої вищої
освіти також за окремими правилами.

2.7. ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» здійснює прийом
студентів на старші курси у порядку
переведення та поновлення в межах
вакантних місць ліцензованого обся-
гу відповідно до Положення про
порядок переведення, відрахування
та поновлення студентів вищих
закладів освіти, затвердженого нака-
зом Міністерства освіти України 
№ 245 від 15 липня 1996 року та
Положення про порядок переведен-
ня студентів та поновлення відрахо-
ваних осіб ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» від 24 лютого
2014 року. Перевищення ліцензова-
ного обсягу допускається лише у разі
поновлення осіб, які повертаються
після академічної відпустки.

2.8. На навчання для здобуття
ступеня доктора філософії до вищих
навчальних закладів (наукових уста-
нов) приймаються особи, які здобу-
ли ступінь магістра (освітньо-квалі-
фікаційний рівень спеціаліста) (див.
Додаток 12).

2.9. Поселення вступників та сту-
дентів до гуртожитку здійснюється
відповідно до затвердженого у ДВНЗ
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
положення, яке оприлюднюється на
офіційному сайті університету.

ІІІ. Фінансування підготовки
фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахів-
ців у ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима
Гетьмана» здійснюється: 
- за рахунок видатків державного

та місцевих бюджетів (за держав-
ним замовленням, за кошти дер-
жавного бюджету);

- за рахунок цільових пільгових дер-
жавних кредитів. Отримання ціль-
ових пільгових державних кредитів
для здобуття вищої освіти здій-
снюється відповідно до Порядку
надання цільових пільгових держав-
них кредитів для здобуття вищої
освіти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 16
червня 2003 року № 916;

- за ваучерами;

- за кошти фізичних та юридичних осіб.
3.2. Громадяни України мають

право безоплатно здобувати вищу
освіту в державних і комунальних
вищих навчальних закладах на кон-
курсній основі відповідно до стан-
дартів вищої освіти, якщо певний
ступінь вищої освіти громадянин
здобуває вперше за кошти держав-
ного або місцевого бюджету.
Особи, які здобули освітньо-квалі-
фікаційний рівень спеціаліста за
кошти державного бюджету, можуть
здобувати ступінь магістра за кошти
фізичних, юридичних осіб.

Громадяни України, які не заверши-
ли навчання за кошти державного або
місцевого бюджету за певним ступе-
нем освіти, мають право повторно
безоплатно здобувати вищу освіту в
державних і комунальних вищих
навчальних закладах за тим самим
ступенем освіти за умови відшкоду-
вання до державного або місцевого
бюджету коштів, витрачених на опла-
ту послуг з підготовки фахівців, відпо-
відно до Порядку відшкодування кош-
тів державного або місцевого бюдже-
ту, витрачених на оплату послуг з під-
готовки фахівців, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 26 серпня 2015 року № 658. 

3.3. Громадяни України мають
право безоплатно здобувати вищу
освіту за другою спеціальністю у
державних та комунальних вищих
навчальних закладах, якщо за ста-
ном здоров’я вони втратили можли-
вість виконувати службові чи поса-
дові обов’язки за отриманою рані-
ше кваліфікацією, що підтверджу-
ється висновками медико-соціаль-
ної експертної комісії, та в інших
випадках, передбачених законом.

3.4. Громадяни України, які про-
живають на тимчасово окупованій
території або переселилися з неї,
мають право на здобуття або про-
довження здобуття певного ступеня
(освітньо-кваліфікаційного рівня)
вищої освіти в ДВНЗ «Київський
національний економічний універ-
ситет імені Вадима Гетьмана» за
рахунок коштів державного бюдже-
ту з наданням місць у гуртожитках
на час навчання.

IV. Строки прийому заяв і доку-
ментів, вступних екзаменів, кон-
курсного відбору та зарахування
на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної
комісії: 
- В консультаційно-інформаційний

період: 
понеділок – п’ятниця з 900 до 1800,
обідня перерва – з 1300 до 1400;

субота та неділя – вихідний день;
- В період прийому заяв про участь у

конкурсі та документів вступників:
понеділок – п’ятниця з 900 до 1800,
обідня перерва – з 1300 до 1400;
субота, неділя – з 1000 до 1400 без
обідньої перерви.

- В період прийому оригіналів доку-
ментів від вступників, рекомендо-
ваних до зарахування на місця за
державним замовленням: 
без вихідних з 900 до 1800, обідня 
перерва – з 1300 до 1400

Вступні екзамени проводяться за
розкладом, що затверджується та
оприлюднюється приймальною комі-
сією до початку прийому документів.

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

Вступники, які отримали реко-
мендації, повинні виконати вимоги
до зарахування: 
- на місця державного замовлення

відповідно до розділу XІV цих пра-
вил до 1800 години 05 серпня 2016 р;

- на місця за кошти фізичних та
юридичних осіб не пізніше 10
серпня 2016 року. Продовження на 8-15 стор.

Продовження. Початок  на 6  стор.
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана» в 2016 році

V. Порядок прийому заяв і
документів для вступу у ДВНЗ
«Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима
Гетьмана»

5.1. Вступники подають заяву про
участь у конкурсному відборі до
ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима
Гетьмана» (далі — заява) в паперо-
вій або в електронній формі. 

Вступники для здобуття ступеня
бакалавра на основі повної загаль-
ної середньої освіти на денну форму
навчання, крім осіб, які мають право
на участь у конкурсі за результатами
вступних іспитів на основі повної
загальної середньої освіти (розділ
VII цих Правил прийому), зарахуван-
ня за співбесідою (розділ VIIІ цих
Правил прийому) та зарахування поза
конкурсом (розділ Х цих Правил при-
йому), подають заяви тільки в елек-
тронній формі. Вони можуть подати
до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеці-
альностей (спеціалізацій), на яких
передбачено прийом за кошти дер-
жавного бюджету. Подання заяв в
електронній формі на спеціальності
(спеціалізації), на яких не передбача-
ється прийому за кошти державного
бюджету, не обмежується.

Усі інші категорії вступників
подають заяви тільки в паперовій

формі. Вони можуть подавати до
п’ятнадцяти заяв на п’ять спеці-
альностей. 

5.2. Заява в паперовій формі
подається вступником особисто до
приймальної комісії ДВНЗ «Київсь-
кий національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана».
Факт кожного подання заяви в папе-
ровому вигляді реєструється упов-
новаженою особою приймальної
комісії в Єдиній базі безпосередньо
під час прийняття заяви. 

Заяву, зареєстровану в Єдиній
базі, може бути скасовано ДВНЗ
«Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьма-
на» на підставі рішення приймальної
комісії до моменту включення вступ-
ника до списків рекомендованих до
зарахування на навчання за умови
допущення технічної помилки під час
внесення відповідних даних до
Єдиної бази, що підтверджується
актом про допущену технічну помил-
ку, сформованим в Єдиній базі.
Скасована заява вважається непода-
ною, а факт такого подання анулюєть-
ся в Єдиній базі. Приймальна комісія
повідомляє вступникові про своє
рішення в день його прийняття, після
чого вступник може подати нову
заяву на цю саму спеціальність (спе-
ціалізацію, освітню програму, напрям

підготовки) до цього самого вищого
навчального закладу.

Виправлення технічних помилок
відбувається до моменту включення
вступника до списків рекомендова-
них до зарахування на навчання.

5.3. У заяві вступники вказують
спеціальність (спеціалізацію, освіт-
ню програму, напрям підготовки)та
форму навчання.

Під час подання заяв про участь у
конкурсному відборі на денну форму
навчання на основі повної загальної
середньої освіти за кошти державно-
го бюджету для здобуття ступеня
бакалавра вступник зазначає у кожній
заяві пріоритетність цієї заяви віднос-
но інших поданих ним заяв, при цьому
показник пріоритетності 1 (один)
означає найвищу пріоритетність.

Заяви, подані на певну спеці-
альність (спеціалізацію, освітню про-
граму, напрям підготовки) до одного
вищого навчального закладу за різ-
ними формами навчання, вважають-
ся фактом подання однієї заяви.

5.4. При поданні заяви в паперовій
формі вступник пред’являє особисто:

- документ, що посвідчує особу та
громадянство (відповідно до статті 5
Закону України "Про громадянство
України"); 

- свідоцтво про народження – для
осіб, які за віком не мають паспорта,

або інший документ, який посвідчує
особу і громадянство;
- військовий квиток або посвідчен-

ня про приписку – для військово-
зобов’язаних; 

- документ державного зразка (ори-
гінал) про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень,
на основі якого здійснюється вступ,
і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) відпо-
відного рівня зовнішнього неза-
лежного оцінювання (для вступни-
ків на основі повної загальної
середньої освіти);

- документи, які підтверджують
право вступника на участь у кон-
курсі за результатами вступних
екзаменів на основі повної загаль-
ної середньої освіти (розділ VII цих
Правил прийому), зарахування за
співбесідою (розділ VIIІ цих
Правил прийому), зарахування
поза конкурсом (розділ Х цих
Правил прийому) (за наявності).
5.5. До заяви, поданої в паперовій

формі, вступник додає: 
- копію документа державного зраз-

ка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень,
на основі якого здійснюється вступ,
і додаток до нього;

- копію сертифіката відповідного
рівня зовнішнього незалежного оці-
нювання (для вступників на основі
повної загальної середньої освіти);

- копію документа, що посвідчує
особу та громадянство;

- копії документів, які підтверд-
жують право вступника на участь у
конкурсі за результатами вступ-
них екзаменів на основі повної
загальної середньої освіти (розділ
VII цих Правил прийому), зараху-
вання за співбесідою (розділ VIIІ
цих Правил прийому), зарахуван-
ня поза конкурсом (розділ Х цих
Правил прийому) (за наявності);

- чотири кольорові фотокартки роз-
міром 3х4 см.
Оригінали документів при участі в

конкурсі на місця, що фінансуються
за кошти державного бюджету,
вступником подаються лише один
раз при виборі місця навчання
(виконання вимог до зарахування).

5.6. Вступники на основі повної
загальної середньої освіти подають
сертифікат зовнішнього незалежно-
го оцінювання, виданий у 2016 році,
крім випадків, передбачених у розді-
лах VII, VIIІ, XVII цих Правил Прийому.

5.7. ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» здійснює прийом
сертифікатів незалежного оцінюван-
ня за конкурсними предметами, які
формують конкурсний бал відповід-
них напрямів підготовки (див.
Додаток 5). 

Мінімальне значення кількості балів
сертифіката із загальноосвітнього
предмета, з яким вступник допус-
кається до участі у конкурсі – 100
балів, крім спеціальності 056 «Міжна-
родні економічні відносини» та спе-
ціалізації «Міжнародний бізнес» спе-
ціальності 076 «Підприємство, торгів-
ля та біржова діяльність», в яких вста-
новлено мінімальне значення з іно-
земної мови на рівні 140 балів включ-
но. Вступники, які подають сертифі-
кат, в якому відсутні бали з необхідно-
го конкурсного предмета, який фор-
мує рейтинговий бал, до участі у кон-
курсі за даною спеціальністю (спеціа-
лізацією) не допускаються.

5.8. Усі копії документів засвід-
чуються за оригіналами приймальною
(відбірковою) комісією ДВНЗ «Київсь-
кий національний економічний універ-
ситет імені Вадима Гетьмана», до
якого вони подаються, або в установ-
леному законодавством порядку. Копії
документа, що посвідчує особу та гро-
мадянство, військового квитка

(посвідчення про приписку), свідоцтва
про народження не підлягають засвід-
ченню. Копії документів без пред'яв-
лення оригіналів не приймаються. 

5.9. Заява в електронній формі
подається шляхом заповнення вступ-
ником електронної форми в режимі
он-лайн та розглядається приймаль-
ною комісією ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» згідно з
Порядком подання та розгляду заяв в
електронній формі на участь у кон-
курсному відборі до вищих навчаль-
них закладів України в 2016 році,
затвердженим наказом Міністерства
освіти і науки України від 15 жовтня
2015 року № 1085 (Додаток 9).

5.10. Приймальна комісія здій-
снює перевірку достовірності даних,
поданих вступником для участі у
конкурсному відборі, за допомогою
Єдиної бази.

Приймальна комісія здійснює
перевірку середнього бала докумен-
та про освіту, поданого в паперовій
формі (обчислює в разі відсутності),
затверджує її своїм рішенням і вно-
сить інформацію про середній бал
документа про освіту до Єдиної бази.

5.11. Приймальна комісія розгля-
дає заяви та документи вступників і
приймає рішення про допуск до уча-
сті в конкурсному відборі для вступу
на навчання до ДВНЗ «Київський
національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана» протягом
трьох робочих днів з дати реєстрації
заяви в Єдиній базі або отримання
результатів вступних випробувань,
але не пізніше дати, що передує дню
оголошення рейтингового списку
вступників із зазначенням рекомен-
дованих до зарахування. Оприлюд-
нення відповідних рішень здійснюєть-
ся на веб-сайті ДВНЗ «Київський
національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана».

5.12. Факт ознайомлення вступника
з Правилами прийому, наявною ліцен-
зією і сертифікатом про акредитацію
відповідної освітньої програми (напря-
му підготовки, спеціальності), а також
факт наявності/відсутності підстав для
участі у конкурсі за результатами
вступних іспитів на основі повної
загальної середньої освіти (розділ VII
цих Правил прийому), зарахування за
співбесідою (розділ VIIІ цих Правил
прийому), зарахування поза конкур-
сом (розділ Х цих Правил прийому),
першочергового зарахування (розділ
XI цих Правил прийому) фіксуються в
заяві вступника і підтверджуються
його особистим підписом при поданні
заяви у паперовій формі.

5.13. При прийнятті на навчання
осіб, які подають документ про здо-
бутий за кордоном ступінь (рівень)
освіти (далі – Документ), обов'язко-
вою є процедура визнання і вста-
новлення еквівалентності Докумен-
та, що здійснюється відповідно до
Порядку визнання здобутих в іно-
земних вищих навчальних закладах
ступенів вищої освіти, затверджено-
го наказом Міністерства освіти і
науки України від 05 травня 2015
року № 504, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27
травня 2015 року за № 614/27059.
Процедура визнання Документа з
метою продовження навчання здій-
снюється ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» до початку
другого семестру першого року
навчання його власника.

5.14. Приймальна комісія ДВНЗ
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»,
до якої вступник подав заяву, переві-
ряє в Єдиній базі перелік його заяв,
поданих до інших навчальних закладів.

Продовження на 9
15 стор.

* - Дані за результатами прийому у 2015 році 

Додаток 2 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2016 році
Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс  (з

нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого
робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ДВНЗ

Продовження. Початок  на 6  стор.

Примітки: Фахова підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземних громадян здійснюється за ліцензованим обся-
гом - 150 осіб на рік. (Див. Додаток 8)

* - Дані за результатами прийому у 2015 році 
**- в межах ліцензійного обсягу заочної форми навчання

Спеціаліст

Доповнення Додатку 1 до Правил прийому до ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» в 2016 році

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на
навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані

обсяги

Нормативні

терміни навчання

Вартість одного

року навчання,

грн.*

Код Назва Код Назва Денна

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

Денна

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

Денна

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

Факультет інформаційних систем і технологій

12 Інформаційні технології 122
Комп’ютерні науки та інформаційні технології, спеціалізація -

Інформаційні управляючі системи та технології
20 20 1р.4м. 1р.4м. 15000 8950
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана» в 2016 році

VI. Організація проведення
конкурсу, вступних екзаменів та
фахових випробовувань

6.1. Для конкурсного відбору осіб,
які на основі повної загальної серед-
ньої освіти вступають до ДВНЗ
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»,
зараховуються бали сертифіката зов-
нішнього незалежного оцінювання
(результати вступних іспитів):
- з трьох предметів для здобуття сту-

пеня бакалавра. Один з цих предме-
тів може бути вибраним вступником
з переліку, запропонованого ДВНЗ
«Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Геть-
мана» (див. Додаток 5);

- з двох предметів при вступі на
навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста (прийом здійснюється
у вищих навчальних закладах І-ІІ
рівнів акредитації, що входять до
структури ДВНЗ «КНЕУ імені
Вадима Гетьмана» – див. Додаток
10.1-10.5).
Обов'язковим конкурсним пред-

метом є українська мова та літерату-
ра.

6.2. Для конкурсного відбору осіб,
які вступають на основі повної загаль-
ної середньої освіти, конкурсний бал
обчислюється шляхом додавання
балів сертифіката з конкурсних пред-
метів (балів вступних екзаменів) від-
повідного рівня, середнього бала
документа (додатка до документа)
про повну загальну середню освіту та
балів за особливі успіхи помножених
на вагові коефіцієнти (див. Додаток
5). Бали за особливі успіхи нарахо-
вуються з урахуванням коефіцієнтів
відповідно розділу IХ цих Правил при-
йому. Середній бал документа про
повну загальну середню освіту обчис-
люється за 12-бальною шкалою з
округленням до десятих та вноситься
до Єдиної бази. Оцінки з документа
про повну загальну середню освіту,
які виставлені за 5-бальною  шкалою,
враховуються таким  чином: "3" відпо-
відає "6", "4" відповідає "9", "5" відпо-
відає "12". Внесений до Єдиної бази
за 12-бальною шкалою середній бал
автоматично переводиться у 200-
бальну шкалу за таблицею відповід-
ності середнього бала документа про
повну загальну середню освіту, обра-
хованого за 12-бальною шкалою, за
значенням 200-бальної шкали, наве-
деною у Додатку 8 до цих Правил. В
ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима
Гетьмана» вага середнього бала
документа про повну середню освіту
становить 10 % конкурсного балу.

6.3. При вступі на навчання на
основі повної загальної середньої
освіти подання вступниками серти-
фікатів зовнішнього незалежного
оцінювання є обов'язковим, крім
випадків, передбачених розділами
VII, VIII, XVII цих Правил прийому.

6.4. Для конкурсного відбору осіб,
які на основі базової загальної серед-
ньої освіти вступають на навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста, зарахо-
вуються результати вступних випро-
бувань з двох предметів. 

6.5. Для конкурсного відбору осіб,
які на основі базової загальної серед-
ньої освіти вступають для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молод-
шого спеціаліста, конкурсний бал
обчислюється як сума балів результатів
вступних екзаменів, середнього бала
документа про базову загальну серед-
ню освіту та додаткових балів за особ-
ливі успіхи, що нараховуються з ураху-
ванням коефіцієнтів відповідно розділу
IХ цих Правил прийому. Середній бал
документа про базову середню освіту

обчислюється за 12-бальною шкалою з
округленням до десятих та вноситься
до Єдиної бази. Оцінки з документа про
базову загальну середню освіту, які
виставлені за 5-бальною шкалою, вра-
ховуються таким чином: "3" відповідає
"6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.6. Особи, не атестовані з українсь-
кої мови, подають сертифікат Укра-
їнського центру оцінювання якості
освіти з мови, оцінки з якої виставлені
в документі про освітній (освітньо-ква-
ліфікаційний) рівень (складають вступ-
ний екзамен з урахуванням наявності
відповідних педагогічних і науково-
педагогічних кадрів, які є членами
предметних (атестаційних) комісій).

6.6. Результати вступних екзаменів
для вступників, які вступають на основі
базової загальної середньої освіти,
оцінюються за 12-бальною шкалою
(прийом здійснюється у вищих
навчальних закладах І-ІІ рівнів акреди-
тації, що входять до структури ДВНЗ
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

6.7. Результати вступних екзаменів
для вступників, які вступають на осно-
ві повної загальної середньої освіти
(яким надано таке право згідно розді-
лу VІІ цих правил), оцінюються за шка-
лою від 100 до 200 балів. Вступні
випробування проводяться у формі
письмових іспитів за білетами,  скла-
деними за програмами зовнішнього
незалежного оцінювання з відповід-
них предметів (згідно Додатку 5). 

6.8. Для конкурсного відбору осіб,
які на основі здобутого освітньо-ква-
ліфікаційного рівня бакалавра (Дода-
ток 4) вступають для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня спе-
ціаліста, конкурсний бал обчислюєть-
ся як сума результату фахового
випробування та вступного екзамену
з іноземної мови (англійської, фран-
цузької, німецької, іспанської за влас-
ним вибором вступника), що прово-
дяться у формі письмового іспиту за
білетами, які містять 10 завдань,
складеними за Програмами вступних
фахових випробувань зі спеціальності
на навчання за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем спеціаліста, ухваленими
Вченою радою Університету.

До конкурсного відбору осіб, які
вступають до ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня спе-
ціаліста на основі ступеня бакалавра,
здобутого за іншою спеціальністю,
допускаються особи, які мають
середній бал диплому не менше ніж
60 балів та успішно склали додаткове
вступне випробування (набрали не
менше ніж 50 балів):
- для вступу на спеціальності галузі

знань 12 «Інформаційні техноло-
гії» – з основи комп’ютерних наук
та технологій.
Результати вступних екзаменів

для вступників на навчання за
освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста оцінюються за шкалою
від 0 до 100 балів. До участі у кон-
курсному відборі допускаються
вступники, які за результатами
вступного екзамену набрали 50 і
більше балів.

Зарахування на навчання для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста проводиться за
конкурсним балом окремо з кожної
спеціальності, форми навчання.

Проведення вступних випробу-
вань здійснюється за розкладом,
який затверджує Приймальна комі-
сія університету.

Для проведення вступних випро-
бувань зі спеціальності створюються
атестаційні комісії, повноваження
яких визначаються Положенням про
приймальну комісію ДВНЗ «Київсь-
кий національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана».

6.9. Для конкурсного відбору осіб,
які на основі здобутого освітньо-ква-
ліфікаційного рівня бакалавра або
спеціаліста відповідно до Додатку 4
вступають для здобуття освітньо-ква-
ліфікаційного рівня магістра, конкурс-
ний бал обчислюється як сума  резуль-
тату фахового випробування та вступ-
ного екзамену з іноземної мови (анг-

лійської, французької, німецької,
іспанської за власним вибором вступ-
ника). Вступні випробування для даної
категорії вступників проводяться у
формі письмових екзаменів за білета-
ми, складеними за Програмами вступ-
них фахових випробувань зі спеці-
альності на навчання за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра та

Програмами  вступного екзамену з іно-
земної мови на навчання за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, ухва-
леними Вченою радою ДВНЗ «Київсь-
кий національний економічний універ-
ситет імені Вадима Гетьмана».

До конкурсного відбору осіб, які
вступають до ДВНЗ «Київський

Продовження. Початок  на 6 стор.

Продовження на 10
15 стор.

Споріднені спеціальності освітньо-

кваліфікаційного

рівня молодшого спеціаліста

Спеціальність (спеціалізація)

рівня вищої освіти

бакалавр

Фахове

випробування

Курс Термін

навчання

Кількість місць*

За кошти

державного

бюджету

За кошти

фізичних,

юридичних осіб
Назва Код** Код Назва

Облiково-економiчний факультет

бухгалтерський облік 5.03050901
071

Облік і оподаткування, спеціалізація - Облік,

аудит та оподаткування

фахове

випробування
1 3 р. 3 97

оціночна діяльність 5.03050802

Фiнансово-економiчний факультет

фінанси і кредит 5.03050801

072 Фінанси, банківська справа та страхування
фахове

випробування
1 3 р. 10 160оціночна діяльність 5.03050802

бухгалтерський облік 5.03050901

Факультет економiки АПК

бухгалтерський облік 5.03050901
071

Облік і оподаткування, спеціалізація - Облік,

аудит та оподаткування в АПК

фахове

випробування
1 3 р. 2 23

оціночна діяльність 5.03050802

Факультет економіки та управління

економіка підприємства 5.03050401
051

Економіка, спеціалізація - Економіка

підприємства

фахове

випробування
1 3 р. 2 58

прикладна статистика 5.03050601

організація виробництва 5.03060101

073
Менеджмент, спеціалізація – Менеджмент

бізнес-організацій

фахове

випробування
1 3 р. 0 40організація обслуговування

на транспорті
5.03060102

Факультет інформаційних систем і технологій

обслуговування

програмних систем і

комплексів

5.05010101

122
Комп’ютерні науки та інформаційні

технології

фахове

випробування
1 3 р. 2 18

обслуговування систем

баз даних і знань
5.05010102

розробка програмного

забезпечення
5.05010301

обслуговування

комп'ютерних систем і

мереж

5.05010201

Факультет маркетингу

маркетингова діяльність 5.03050701
075 Маркетинг

фахове

випробування
1 3 р. 0 50

комерційна діяльність 5.03050702

Юридичний факультет

правознавство 5.03040101 081 Право, спеціалізація – Правознавство
фахове

випробування
1 3 р. 0 50

Додаток 3 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2016 році
Перелік спеціальностей (спеціалізацій) для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб,

які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття рівня вищої освіти бакалавр 
за умови вступу на споріднений напрям підготовки

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ДВНЗ

Денна

Заочна

Примітки:
*Дані за результатами прийому у 2015 році
** Згідно Переліку напрямів, за якими здійснювалась підготовка фахівців у вищих навчальних закладах  за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем бакалавр до 2015 року включно
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана» в 2016 році

Продовження на 11-15 стор.

Додаток 4 до Правил прийому до ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» в 2016 році

Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний 
рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста) 

за спорідненою спеціальністю
ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Денна
Галузь знань Спеціальність Спеціалізація

Квота пільгових

категорій*

Перелік конкурсних

предметів (ЗНО)

Ваговий

коефіцієнт

Мінімальна

кількість балів

01 Освіта 015 Професійна освіта
Професійна освіта

(економіка)
5 %

1. Українська мова та література 0,2 100,0
2. Історія України 0,4 100,0
3. Математика

Іноземна мова

Географія
0,3 100,0

05 Соціальні та

поведінкові науки
051 Економіка

Економічна теорія 5 %

1. Українська мова та література 0,2 100,0
2. Історія України 0,4 100,0
3. Математика

Іноземна мова

Географія
0,3 100,0

Економіка підприємства 5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Математика 0,4 100,0
3. Історія України

Іноземна мова

Географія
0,3 100,0

Економіка

агропромислових

формувань

5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Математика 0,4 100,0
3. Історія України

Іноземна мова

Географія
0,3 100,0

Регіональна економіка

та місцеве

самоврядування

5 %
1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Географія 0,4 100,0
3. Математика

Іноземна мова

Історія України
0,3 100,0

Національна економіка 5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Математика 0,4 100,0
3. Історія України

Іноземна мова

Географія
0,3 100,0

Міжнародна економіка

5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Іноземна мова 0,4 100,0
3. Математика

Історія України

Географія
0,3 100,0

Управління персоналом

та економіка праці
5 %

1. Українська мова та література 0,2 100,0
2. Історія України 0,4 100,0
3. Математика

Іноземна мова

Географія
0,3 100,0

Економічна кібернетика 5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Математика 0,4 100,0
3. Історія України

Іноземна мова

Географія
0,3 100,0

Екологічна економіка 5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Географія 0,4 100,0
3. Математика

Іноземна мова

Історія України
0,3 100,0

Міжнародна торгівля

товарами військового та

подвійного призначення

5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Іноземна мова 0,4 100,0
3. Математика

Історія України

Географія
0,3 100,0

Соціально-економічна 5 % 1.Українська мова та література 0,3 100,0

Соціально-економічна

статистика
5 %

1.Українська мова та література 0,3 100,0
2. Математика 0,4 100,0
3. Історія України

Іноземна мова

Географія
0,2 100,0

053 Психологія
Економічна та соціальна

психологія
5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Біологія 0,4 100,0
3. Іноземна мова

Історія України

Математика
0,3 100,0

054 Соціологія
Соціологія економіки та

підприємництва
5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Географія 0,4 100,0
3. Математика

Іноземна мова

Історія України
0,3 100,0

056 Міжнародні

економічні відносини 5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Іноземна мова 0,4 140,0
3. Математика

Історія України

Географія
0,3 100,0

07 Управління та

адміністрування

071 Облік і

оподаткування

Облік, аудит і

оподаткування
5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Математика 0,4 100,0
3. Історія України

Іноземна мова

Географія
0,3 100,0

Облік, аудит і

оподаткування в АПК
5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Математика 0,4 100,0
3. Історія України

Іноземна мова

Географія
0,3 100,0

072 Фінанси,

банківська справа та

страхування

5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Математика 0,4 100,0
3. Історія України

Іноземна мова

Географія
0,3 100,0

073 Менеджмент

Менеджмент бізнес-

організацій
5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0

2. Математика 0,4 100,0
3. Історія України

Іноземна мова

Географія
0,3 100,0

Менеджмент

агробізнесу
5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Іноземна мова 0,4 100,0
3. Математика

Історія України

Географія
0,3 100,0

074 Публічне

управління та

адміністрування

5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Математика 0,4 100,0
3. Історія України

Іноземна мова

Географія
0,3 100,0

075 Маркетинг 5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Математика 0,4 100,0
3. Історія України

Іноземна мова

Географія
0,3 100,0

076 Підприємництво,

торгівля та біржова

Підприємницька

діяльність
5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Математика 0,4 100,0
3. Історія України

Іноземна мова 0,3 100,0

076 Підприємництво,

торгівля та біржова

діяльність

Підприємницька

діяльність
5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Математика 0,4 100,0
3. Історія України

Іноземна мова

Географія
0,3 100,0

Комерційна діяльність

та логістика
5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Математика 0,4 100,0

3. Історія України

Іноземна мова

Географія
0,3 100,0

Міжнародний бізнес

5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Іноземна мова 0,4 140,0
3. Математика

Історія України

Географія
0,3 100,0

08 Право 081 Право Правознавство 5 %

1. Українська мова та література 0,2 100,0
2. Історія України 0,4 100,0
3. Математика

Іноземна мова

Географія
0,3 100,0

12 Інформаційні

технології

122 Комп’ютерні науки

та інформаційні

технології

5 %

1.Українська мова та література 0,3 100,0
2. Математика 0,4 100,0
3. Історія України

Іноземна мова

Географія
0,2 100,0

124 Системний аналіз 5 %

1.Українська мова та література 0,3 100,0
2. Математика 0,4 100,0
3. Історія України

Іноземна мова

Географія
0,2 100,0

125 Кібербезпека 5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Математика 0,5 100,0
3. Історія України

Іноземна мова

Географія
0,2 100,0

24 Сфера

обслуговування
242 Туризм 5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Географія 0,4 100,0
3. Математика

Іноземна мова

Історія України
0,3 100,0

076 Підприємництво,

торгівля та біржова

діяльність

Підприємницька

діяльність
5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Математика 0,4 100,0
3. Історія України

Іноземна мова

Географія
0,3 100,0

Комерційна діяльність

та логістика
5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Математика 0,4 100,0

3. Історія України

Іноземна мова

Географія
0,3 100,0

Міжнародний бізнес

5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Іноземна мова 0,4 140,0
3. Математика

Історія України

Географія
0,3 100,0

08 Право 081 Право Правознавство 5 %

1. Українська мова та література 0,2 100,0
2. Історія України 0,4 100,0
3. Математика

Іноземна мова

Географія
0,3 100,0

12 Інформаційні

технології

122 Комп’ютерні науки

та інформаційні

технології

5 %

1.Українська мова та література 0,3 100,0
2. Математика 0,4 100,0
3. Історія України

Іноземна мова

Географія
0,2 100,0

124 Системний аналіз 5 %

1.Українська мова та література 0,3 100,0
2. Математика 0,4 100,0
3. Історія України

Іноземна мова

Географія
0,2 100,0

125 Кібербезпека 5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Математика 0,5 100,0
3. Історія України

Іноземна мова

Географія
0,2 100,0

24 Сфера

обслуговування
242 Туризм 5 %

1.Українська мова та література 0,2 100,0
2. Географія 0,4 100,0
3. Математика

Іноземна мова

Історія України
0,3 100,0

Заочна

Примітки:
* Дані за результатами прийому у 2015 році
** Згідно Переліку напрямів, за якими здійснювалась підготовка фахівців у вищих навчальних закладах  за освітньо-квалі-
фікаційним рівнем бакалавр до 2015 року включно
*** Англомовна програма

Примітки:
* - у % до обсягу державного замовлення
Ваговий коефіцієнт атестату про повну загальну середню освіту – 0,1.

Продовження. Початок  на 6  стор. Додаток 5 до Правил прийому до ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» в 2016 році 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру 
оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) 

ДВНЗ  «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана» в 2016 році

І. Загальні положення
1. Цей Порядок, розроблений відповід-

но до Закону України "Про вищу освіту",
Положення про Єдину державну елек-
тронну базу з питань освіти, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2011 року № 752, визначає
механізм подання вступником заяви в
електронній формі на участь у конкурсно-
му відборі до вищих навчальних закладів
та її розгляду вищим навчальним закла-
дом. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються
у таких значеннях:

- заява в електронній формі на участь у
конкурсному відборі до ДВНЗ «Київський
національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» (далі – електрон-
на заява) – запис, що вноситься вступни-
ком в особистому електронному кабінеті
до Єдиної державної електронної бази з
питань освіти (далі – Єдина база) шляхом

заповнення ним у режимі он-лайн елек-
тронної форми на інтернет-сайті за адре-
сою: http://ez.osvitavsim.org.ua та містить
відомості про ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»  і спеціальність;

- особистий електронний кабінет вступ-
ника – веб-сторінка, за допомогою якої
вступник подає електронну заяву до ДВНЗ
«Київський національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана» та кон-
тролює її статус;

- статус електронної заяви – параметр
електронної заяви, що встановлюється
ДВНЗ «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана» в
Єдиній базі та відображається в особисто-
му електронному кабінеті вступника.

Параметр «Статус електронної заяви»
може набувати таких значень:

- «Зареєстровано в Єдиній базі» – під-
твердження факту подання електронної

заяви до ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»;

- «Потребує уточнення вступни-
ком» – електронну заяву прийнято
ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені
Вадима Гетьмана»  до розгляду,
але дані стосовно вступника потре-
бують уточнення. Після присвоєння
електронній заяві цього статусу
ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені
Вадима Гетьмана» зобов'язаний
невідкладно надіслати вступнику
повідомлення з переліком даних,
які потребують уточнення, та зазна-
ченням способу їх подання;

- «Зареєстровано у вищому
навчальному закладі» – електрон-
ну заяву прийнято ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний
університет імені Вадима Гетьма-
на» до розгляду, заведено особо-
ву справу вступника з персональ-
ним номером та в установленому
порядку приймається рішення про
допуск вступника до участі в кон-
курсному відборі;

- «Допущено до конкурсу» –
власника зареєстрованої елек-
тронної заяви допущено до участі
у конкурсному відборі;

- «Відмовлено вищим навчаль-
ним закладом» – власника заре-
єстрованої електронної заяви не
допущено до участі у конкурсному
відборі на підставі рішення при-
ймальної комісії. У разі присвоєн-
ня електронній заяві цього статусу
ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені
Вадима Гетьмана» зазначає при-
чину відмови;

- «Скасовано вступником (або
вищим навчальним закладом)» –
подана електронна заява вважа-
ється такою, що не подавалась, а
факт подання анулюється в
Єдиній базі, якщо:

- електронну заяву скасовано
вступником в особистому елек-
тронному кабінеті до моменту
встановлення заяві статусу
"Зареєстровано у вищому
навчальному закладі" або "Потре-
бує уточнення вступником";

- електронну заяву анульовано
ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені
Вадима Гетьмана» за рішенням
приймальної комісії до моменту
встановлення статусу "Рекомен-
довано до зарахування" за умови
виявлення вищим навчальним
закладом технічної помилки,
зробленої під час внесення даних
до Єдиної бази, що підтверджу-
ється актом про допущену техніч-
ну помилку;   

- «Рекомендовано до зараху-
вання» – вступник пройшов кон-
курсний відбір та рекомендований
до зарахування на навчання на
місця, що фінансуються за кошти
державного бюджету або за
кошти фізичних та юридичних
осіб. У разі присвоєння електрон-
ній заяві такого статусу для зара-
хування на навчання вступник
зобов'язаний виконати вимоги
пункту 1 розділу XV Умов прийому
на навчання до вищих навчальних
закладів України в 2016 році,
затверджених наказом МОН від 15
жовтня 2015 року № 1085 (далі –
Умови прийому);

- «Виключено зі списку реко-
мендованих» – вступник втратив
право бути зарахованим на
навчання до ДВНЗ «Київський
національний економічний універ-
ситет імені Вадима Гетьмана» за
обраним напрямом підготовки
(обраною спеціальністю) у зв’язку
з невиконанням вимог Умов при-
йому або їх порушенням, зараху-

ванням на навчання до іншого навчально-
го закладу, рекомендуванням до зараху-
вання на навчання за пріоритетом вищого
рівня тощо. При встановленні заяві такого
статусу ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима
Гетьмана» обов’язково зазначає причину
виключення; 

- «Допущено до конкурсу (навчання за
кошти фізичних та юридичних осіб)» –
вступник у встановлені строки не виконав
вимоги пункту 1 розділу XV Умов прийому
для зарахування на місця, що фінансують-
ся за кошти державного бюджету, але має
право на зарахування на навчання за
кошти фізичних та юридичних осіб;

- «Включено до наказу» – наказом про
зарахування на навчання вступника зара-
ховано до ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима
Гетьмана».

3. ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима
Гетьмана» не пізніше ніж до 20 червня
вносить до Єдиної бази перелік спеціаль-
ностей, за якими оголошується прийом на
навчання в 2016 році, при цьому для кож-
ної спеціальності зазначаються:

- структурний підрозділ (факультет, від-
ділення тощо), на якому ведеться підго-
товка;

- ступінь (освітньо-кваліфікаційний
рівень навчання);

- назва та код напряму (спеціальності),
за необхідності – назва спеціалізації;

- форма навчання; 
- курс, на який здійснюється прийом;
- встановлений строк навчання, дати

його початку та закінчення; 
- ліцензований обсяг та обсяг держав-

ного замовлення;
- обсяг прийому на вакантні місця набо-

рів попередніх років (на поповнення);
- перелік конкурсних предметів із

зазначенням профільних та мінімальної
кількості балів з предмета;

- можливість подання заяв в електрон-
ній формі.

II. Подання електронної заяви
1. Заяву в електронній формі подають

вступники, які бажають взяти участь у кон-
курсному відборі та не мають підстав для
особливих умов участі у конкурсі і зараху-
вання, визначених Умовами прийому та
правилами прийому ДВНЗ «Київський
національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана». Прізвище, ім'я,
по батькові вступника у документі про
освіту повинні збігатись з прізвищем, іме-
нем, по батькові вступника в документі,
що посвідчує особу, а для вступників на
основі повної загальної середньої освіти –
також у сертифікаті зовнішнього незалеж-
ного оцінювання.

2. Для подання електронної заяви
вступник повинен зареєструватись на
інтернет-сайті за електронною адресою:
http://ez.osvitavsim.org.ua.

3. Під час реєстрації вступник зазначає
такі дані:

- адресу електронної пошти, до якої
має доступ;

- серію та номер документа про освіту,
на основі якого здійснюється вступ;

- номер, пін-код та рік отримання сер-
тифіката зовнішнього незалежного оціню-
вання (для вступників на основі повної
загальної середньої освіти);

- серію та номер документа, що посвід-
чує особу, та коли й ким він виданий.

4. Подані вступником дані, що передба-
чені пунктом 3 цього розділу, перевіря-
ються в Єдиній базі.

5. У разі збігу прізвища, імені, по бать-
кові вступника у документах, що зазначені
в пункті 1 цього розділу, дані про які знахо-
дяться в Єдиній базі, вступник отримує
логін та пароль для доступу до особистого
електронного кабінету.

У разі втрати логіна та пароля вступник
може відновити їх за умови звернення до
служби підтримки адміністратора Єдиної
бази.

6. Доступ до особистого електронного
кабінету вступник отримує після введення
свого логіна та пароля на інтернет-сайті за
електронною адресою: http://ez.osvitav-
sim.org.ua.

7. В особистому електронному кабінеті
вступник вносить до Єдиної бази такі дані
про себе: стать, місце проживання, номе-
ри телефонів (домашній та/або мобіль-
ний) із зазначенням телефонних кодів,
середній бал додатка до атестата про
повну загальну середню освіту, визначе-
ний відповідно до пунктів 2, 5 розділу VII
Умов прийому, та обирає вищий навчаль-
ний заклад і напрям (спеціальність).

8. Подана вступником електронна
заява відразу відображається у розділі
Єдиної бази, до якого має доступ ДВНЗ
«Київський національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана», якщо
він обраний вступником. У момент подан-
ня електронна заява отримує статус
«Зареєстровано в Єдиній базі». 

9. Подана електронна заява може бути
скасована вступником в особистому елек-
тронному кабінеті до моменту отримання
статусу «Зареєстровано у вищому
навчальному закладі» або «Потребує уточ-
нення вступником». При цьому електрон-
ній заяві встановлюється статус «Скасова-
но вступником (або вищим навчальним
закладом)». 

III. Прийняття та розгляд електрон-
ної заяви приймальною комісією
вищого навчального закладу

1. Керівник ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» забезпечує опрацю-
вання приймальною комісією електронних
заяв, що надійшли до ДВНЗ «Київський
національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана», відповідно до
Умов прийому, цього Порядку та правил
прийому до ДВНЗ «Київський національ-

ний економічний університет імені Вадима
Гетьмана». 

2. Електронна заява із статусом
«Зареєстровано в Єдиній базі» розгляда-
ється приймальною комісією ДВНЗ
«Київський національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана» не пізні-
ше закінчення наступного робочого дня з
дати встановлення їй відповідного стату-
су, а та, якій зазначений статус встановле-
но 20 липня, – до 12.00 години поточного
робочого дня. За результатами розгляду
уповноважена особа приймальної комісії
надає електронній заяві один з таких ста-
тусів, що відображаються в особистому
кабінеті вступника: «Зареєстровано у
вищому навчальному закладі» або
«Потребує уточнення вступником».

При встановленні електронній заяві
статусу «Потребує уточнення вступником»
уповноважена особа невідкладно вносить
до відповідного розділу Єдиної бази
вичерпний перелік даних, що потребують
уточнення, із зазначенням способу та
дати, до якої їх необхідно подати. Внесені
дані відображаються в особистому елек-
тронному кабінеті вступника. Після уточ-
нення вступником необхідних даних упов-
новажена особа змінює статус електрон-
ної заяви вступника на «Зареєстровано у
вищому навчальному закладі».

3. На підставі рішення приймальної
комісії ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима
Гетьмана» про допущення чи недопущен-
ня вступника до участі у конкурсному від-
борі для вступу до ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» уповноважена особа
встановлює електронній заяві вступника
статуси «Допущено до конкурсу» або
«Відмовлено вищим навчальним закла-
дом» (із зазначенням причини відмови).

4. При виявленні навчальним закладом
технічної помилки, зробленої під час вне-
сення даних до Єдиної бази, за рішенням
приймальної комісії ДВНЗ «Київський
національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» електронну заяву
може бути анульовано до моменту вста-
новлення статусу «Рекомендовано до
зарахування», що підтверджується актом
про допущену технічну помилку, сформо-
ваним в Єдиній базі.  При цьому електрон-
ній заяві встановлюється статус «Скасова-
но вступником (або вищим навчальним
закладом)» з обов’язковим зазначенням
причини скасування. Така заява вважаєть-
ся неподаною, а факт такого подання ану-
люється в Єдиній базі.  

Приймальна комісія повідомляє вступ-
ника про своє рішення у день його при-
йняття, після чого вступник може подати
нову заяву на цю саму спеціальність до
ДВНЗ «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана».

Виправлення технічних помилок відбу-
вається до моменту включення вступника
до списків рекомендованих до зарахуван-
ня на навчання.

5. Уповноважена особа змінює статус
електронної заяви вступника, який прой-
шов конкурсний відбір та щодо якого при-
ймальною комісією прийнято рішення про
рекомендування до зарахування на
навчання відповідно до розділу XІІІ Умов
прийому, зі статусу «Допущено до конкур-
су» на статус «Рекомендовано до зараху-
вання».

Зміна статусів електронної заяви вступ-
ника, що передбачена пунктами 2–4 цього
розділу, здійснюється у строки, визначені
пунктом 8 розділу V Умов прийому.

6. Вступник, статус електронної заяви
якого встановлено як "Рекомендовано до
зарахування", зобов'язаний виконати
вимоги пункту 1 розділу XV Умов прийому.

7. Після виконання вступником вимог,
передбачених пунктом 6 цього розділу,
керівник ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима
Гетьмана» на підставі рішення приймаль-
ної комісії про рекомендування до зараху-
вання на навчання видає наказ про зара-
хування на навчання такого вступника, на
підставі якого уповноважена особа змінює
статус електронної заяви вступника на
"Включено до наказу".

8. У разі невиконання вступником, елек-
тронна заява якого отримала статус
«Рекомендовано до зарахування», вимог,
передбачених пунктом 6 цього розділу,
рішення про рекомендування його до
зарахування анулюється приймальною
комісією ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима
Гетьмана». На підставі цього уповноваже-
на особа змінює статус електронної заяви
вступника на статус «Виключено зі списку
рекомендованих» або «Допущено до кон-
курсу (навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб)».

Продовження. Початок  на 6 стор.

Додаток 6 до Правил прийому до ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» в 2016 році

Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, 
при вступі на які особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу

закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого
навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього

вищого навчального закладу додається до 10 балів (до 2 балів - при вступі на основі
базової середньої освіти) за результатами підсумкової атестації. 

Додаток 7 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2016 році
Вага бала за особливі успіхи та /або за успішне закінчення підготовчих курсів вищо-

го навчального закладу
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ДВНЗ

Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів, 
при вступі на які особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу

закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого
навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього

вищого навчального закладу додається до 10 балів за
результатами підсумкової атестації. 

Додаток 8 до Правил прийому до ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» в 2016 році

ТАБЛИЦЯ 
відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обра-

хованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

Додаток 9  до Правил прийому до ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» в 2016 році

Порядок
подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному

відборі до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» в 2016 році

Продовження на 12-15 стор.
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана» в 2016 році

Продовження. Початок  на 6  стор.

Додаток 10 до Правил прийому до ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2016 році

Прийом іноземців та осіб без громадянства у ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Додаток 11 до Правил прийому до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» в 2016 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

1. Прийом документів від іноземців та
осіб без громадянства для здобуття рів-
нів вищої освіти бакалавр та магістр на
денній та заочній формі навчання у ДВНЗ
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана» здійсню-
ється з 4 липня по 15 листопада.

2. Навчання іноземців здійснюється за
денною (очною) та заочною формами
навчання на підставі документів про
попередню освіту, які були отримані не
раніше ніж за 10 років до дати звернення
із заявою щодо вступу до ДВНЗ «КНЕУ
імені Вадима Гетьмана».

3. Умовою зарахування іноземця на
навчання для здобуття певного рівня
вищої освіти є володіння ним мовою
навчання на рівні, достатньому для
засвоєння навчального матеріалу, що
підтверджується висновком приймальної
комісії. Іноземці зараховуються на
навчання до ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» за результатами спів-
бесіди.

Іноземці, які закінчили навчання за
певними освітньо-кваліфікаційними рів-
нями (підготовчий факультет, бакалав-
рат) і виявили бажання продовжити осві-
ту, можуть бути зараховані протягом 10
календарних днів з дати виконання нака-
зу про закінчення попереднього рівня
навчання.

4. Для зарахування іноземець подає
такі документи:
1) заяву-анкету;
2) оригінал та копію документа про попе-

редню освіту;
3) оригінал та копію документа (додатка

до документа про освіту), в якому міс-
титься інформація про його успішність
з навчальних дисциплін;

4) копію документа про народження;
5) медичний сертифікат про стан здо-

ров’я, засвідчений офіційним органом
охорони здоров’я країни, з якої прибув
іноземець, і виданий не пізніше ніж за
два місяці до від’їзду на навчання в
Україну;

6) копію паспортного документа іноземця
або документа, що посвідчує особу без
громадянства з перекладом на україн-
ську мову та завірено нотаріально;

7) дійсний поліс медичного страхування
(крім іноземців, які прибули з країн, з
якими укладено угоди про безоплатне
надання екстреної медичної допомоги);

8) 6 фотокарток розміром 30х40 мм та 4
фотокартки розміром 35х45 мм на
матовому папері;

9) копію посвідчення закордонного укра-
їнця (за наявності).
Документи, зазначені у підпунктах 2–4

цього пункту, мають бути перекладені
українською мовою з нотаріальним
засвідченням перекладу.

Документи мають бути засвідчені в
країні їх видачі у спосіб, який офіційно
застосовується в цій країні для такого
засвідчення, та легалізовані відповідною
закордонною дипломатичною установою
України, якщо інше не передбачено між-
народними договорами України.

5. Прийом іноземців та осіб без грома-
дянства, які вступають на навчання для
здобуття рівня вищої освіти бакалавр на
підставі відповідних документів про
повну загальну середню освіту, здійсню-
ється на  навчання за рахунок коштів
юридичних, фізичних осіб (крім випадків
передбачених розділом XVII цих Правил).
Зарахування  до ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» зазначеної категорії
вступників здійснюється на підставі
рекомендації за результатами співбесіди
з трьох конкурсних предметів, відповідно
до Додатку 5 цих Правил. Cпівбесіда про-
водиться за програмами зовнішнього
незалежного оцінювання з відповідних
предметів. Результати співбесіди оціню-
ються за шкалою від 100 до 200 балів з
кожного конкурсного предмету. До учас-
ті у конкурсному відборі допускаються
особи, рівень знань яких оцінений пози-
тивною оцінкою з кожного конкурсного
предмету (відповідно до Додатку 5).

Cпівбесіда проводиться в декілька сесій
за розкладом, що затверджується та
оприлюднюється приймальною комісією
до початку прийому документів. 

Як результати співбесіди зарахову-
ються результати зовнішнього оцінюван-
ня навчальних досягнень випускників
навчальних закладів системи загальної
середньої освіти, підтверджені відповід-
ними сертифікатами зовнішнього неза-
лежного оцінювання, з кількістю балів не
нижче мінімального рівня для допуску до
участі в конкурсному відборі (див. Дода-
ток 5). 

6. Прийом іноземців та осіб без грома-
дянства, що здобули рівень вищої освіти
бакалавр або освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста відповідної спеціаль-
ності, здійснюється на рівень вищої осві-
ти магістр на навчання за рахунок коштів
юридичних, фізичних осіб (крім випадків,
передбачених розділом XVII цих Правил).
Проведення вступних випробувань на
денній формі навчання здійснюється за
розкладом, який затверджується та
оприлюднюється приймальною комісією
до початку прийому документів в декіль-
ка сесій з 4 липня 2015 року. Прийом
документів, проведення вступних випро-
бувань та зарахування на заочній формі
навчання здійснюється також з 4 липня
2015 року.

Зарахування до ДВНЗ «Київський
національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» зазначеної кате-
горії вступників здійснюється на підставі
рекомендації за результатами співбесіди
з фахового випробування та з української
мови (для англомовних програм – фахо-
вого випробування та іноземної мови). 

Для зарахування осіб, які вступають до
ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьма-
на» для здобуття ступеня магістра на
основі ступеня бакалавра або освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста, здо-
бутого за іншою спеціальністю, допуска-
ються особи, які мають середній бал дип-
лому не менше ніж 60 балів та успішно
склали додаткову співбесіду (набрали не
менше ніж 50 балів):

- для вступу на спеціальності галузей
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
та 07 «Управління та адміністрування» - з
економічної теорії;

- для вступу на спеціальності галузі знань
12 «Інформаційні технології» - з основи
комп’ютерних наук та технологій.

Вступ на спеціальність 08 «Право» з
іншої спеціальності не допускається.

Cпівбесіда проводиться за Програма-
ми фахових вступних екзаменів з відпо-
відних спеціальностей та Програмою
співбесіди з української мови для інозем-
ців та осіб без громадянства, ухваленими
Вченою радою ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені
Вадима Гетьмана». Результати співбесі-
ди оцінюються за шкалою від 0 до 100
балів з кожного конкурсного предмету.
До участі у конкурсному відборі допуска-
ються особи, рівень знань яких з конкур-
сних предметів оцінений не нижче 50
балів.

7. Зарахованим на навчання інозем-
цям видається студентський квиток вста-
новленого законодавством зразка.

Документи про освіту зарахованих на
навчання іноземців, видані навчальними
закладами інших держав, проходять про-
цедуру визнання в Україні відповідно до
законодавства.

У разі відсутності підтвердження
автентичності документа іноземця про
освіту або рівня отриманої ним освіти
ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьма-
на» відраховує такого іноземця.

Вступ до аспірантури
Іноземці, які вступають до аспіранту-

ри, проходять співбесіду та додатково
подають реферат з обраної наукової
спеціальності або офіційно засвідчений
за місцем роботи/навчання кандидата
список опублікованих наукових праць і
винаходів. 

Перелік рівнів вищої освіти та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання іноземців та
осіб без громадянства,  ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання* 

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Галузь знань Спеціальності Нормативні терміни навчання

Код Назва Код Назва Спеціалізація
Денна форма

навчання

Заочна форма

навчання

05
Соціальні та поведінкові

науки
051 Економіка

Економічна теорія 1р. 6м. -

Економіка підприємства 1р. 6м. 1р. 8м.

Економіка агропромислових формувань 1р. 6м. 1р. 8м.

Міжнародна економіка 1р. 6м. 1р. 8м.

Управління персоналом та економіка праці 1р. 6м. 1р. 8м.

Економічна кібернетика 1р. 6м. 1р. 8м.

Соціально-економічна статистика 1р. 6м. 1р. 8м.

07
Управління та

адміністрування

071 Облік і оподаткування
Облік, аудит та оподаткування 1р. 6м.. 1р. 8м.

Облік, аудит та оподаткування в АПК 1р. 6м. 1р. 8м.

072
Фінанси, банківська справа та

страхування

Фінанси 1р. 6м. 1р. 8м..

Банківська справа 1р. 6м.. 1р. 8м.

073 Менеджмент

Менеджмент бізнес-організацій 1р. 6м. 1р. 8м.

Менеджмент, спеціалізація – Бізнес-адміністрування

(Управління розвитком бізнесу)
1р. 6м. -

Менеджмент, спеціалізація – Бізнес-адміністрування

(Менеджмент у міжнародному бізнесі)
1р. 6м. -

074
Публічне управління та

адміністрування
1р. 6м. -

075 Маркетинг 1р. 6м. 1р. 8м.

076
Підприємництво, торгівля та біржова

діяльність

Підприємницька діяльність 1р. 6м. -

Міжнародний бізнес 1р. 6м. -

08 Право 081 Право Правознавство 1р. 6м. 1р. 8м.

12 Інформаційні технології
122

Комп’ютерні науки та інформаційні

технології
Інформаційні управляючі системи та технології 1р.10м. -

124 Системний аналіз 1р.10м. -

Галузь знань Спеціальності Нормативні терміни навчання

Код Назва Код Назва Спеціалізація
Денна форма

навчання

Заочна форма

навчання

01 Освіта 015 Професійна освіта Професійна освіта (економіка) 4 р. -

05
Соціальні та поведінкові

науки

051 Економіка

Економічна теорія 4 р. -

Економіка підприємства 4 р. 4 р.

Економіка агропромислових формувань 4 р. 4 р.

Регіональна економіка та місцеве самоврядування 4 р. -

Національна економіка 4 р. -

Міжнародна економіка 4 р. 4 р.

Управління персоналом та економіка праці 4 р. 4 р.

Економічна екологія 4 р. -

Міжнародна торгівля товарами військового та

подвійного призначення
4 р. -

Економічна кібернетика 4 р. 4 р.

Соціально-економічна статистика 4 р. -

053 Психологія Економічна та соціальна психологія 4 р. -

054 Соціологія Соціологія економіки та підприємництва 4 р. -

056 Міжнародні економічні відносини 4 р. -

07
Управління та

адміністрування

071 Облік і оподаткування
Облік, аудит та оподаткування 4 р. 4 р.

Облік, аудит та оподаткування в АПК 4 р. 4 р.

072 Фінанси, банківська справа та страхування 4 р. 4 р.

073 Менеджмент
Менеджмент бізнес-організацій 4 р. 4 р.

Менеджмент агробізнесу 4 р. -

074 Публічне управління та адміністрування 4 р. -

075 Маркетинг 4 р. 4 р.

076
Підприємництво, торгівля та біржова

діяльність

Підприємницька діяльність 4 р. -

Комерційна діяльність та логістика 4 р. -

Міжнародний бізнес 4 р. -

08 Право 081 Право Правознавство 4 р. 4 р.

12 Інформаційні технології

122
Комп’ютерні науки та інформаційні

технології
4 р. 4 р.

124 Системний аналіз 4 р. -

125 Кібербезпека 4 р. -

24 Сфера обслуговування 242 Туризм 4 р. -

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

1. Аспірантура є основною формою
підготовки науково-педагогічних та
наукових кадрів вищої кваліфікації, що
відповідає третьому (освітньо-науково-
му) рівню вищої освіти, успішне виконан-
ня освітньо-наукової програми якого
передбачає присудження ступеня докто-
ра філософії.

2. Нормативний строк підготовки
доктора філософії в аспірантурі стано-
вить чотири роки. 

Підготовка в аспірантурі університету
здійснюється за рахунок:
• коштів  Державного бюджету України –

за державним  замовленням;
• коштів юридичних та фізичних осіб (на

умовах контракту) – понад державне
замовлення.

Підготовка іноземних громадян та осіб
без громадянства здійснюється на під-
ставі:

• міжнародних договорів України;
• загальнодержавних програм;
• договорів, укладених університетом з

юридичними та фізичними особами.
Правила прийому іноземців та осіб без

громадянства у ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» відповідають загаль-
ним Умовам прийому (див. Додаток 11).

3. Прийом до аспірантури проводиться
за конкурсом щорічно в терміни, вста-
новлені Університетом:
• подання заяв про допуск до участі в

конкурсі з 1 липня по 31 липня;
• вступні випробування – з 16 вересня

по 16 жовтня;
• конкурсне зарахування з 1 листопада.

4. Вступники до аспірантури подають
на ім’я ректора університету  такі доку-
менти:
• заяву на ім'я ректора;
• особовий листок з обліку кадрів з

фотокарткою (4х6), засвідчений за
місцем роботи;

• копію документа державного зразка
про раніше здобутий освітній (освіт-
ньо-кваліфікаційний) рівень, на основі
якого здійснюється вступ, і додаток до
нього (витяг із залікової відомості),
особи, які здобули відповідну освіту за
кордоном – копію нострифікованого
диплома, засвідчені в установленому
порядку;

• медичну довідка про стан здоров’я за
формою № 286-о;

• 3 фотокартки (3х4);
• список опублікованих наукових праць

та винаходів за встановленим зразком
(за наявності);

• рекомендацію Вченої ради вищого
навчального закладу (за наявності);

• копію 1, 2, 11-ї стор. паспорта;
• копію довідки про присвоєння іденти-

фікаційного номера.
Паспорт та диплом про вищу освіту

вступники подають особисто.
Трудова книжка (за наявності) із запи-

сом про звільнення з останнього місця
роботи у зв’язку зі вступом до аспіранту-
ри та довідка про середньомісячну заро-
бітну плату з останнього місця роботи (за
підписами керівника установи та голов-
ного бухгалтера) для нарахування сти-
пендії аспірант подає особисто в десяти-
денний термін після зарахування до аспі-
рантури. 

При собі мати 2 конверти з марками та
домашньою адресою, 1 швидкозшивач.

5. До аспірантури на конкурсній основі
приймають осіб, які здобули ступінь
магістра (освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста), на такі спеціальності: 

08.00.01 – Економічна теорія та істо-
рія економічної думки

08.00.02 – Світове господарство і
міжнародні економічні відносини

08.00.03 – Економіка та управління
національним господарством

08.00.04 – Економіка та управління

підприємствами 
08.00.05 – Розвиток продуктивних

сил і регіональна економіка
08.00.07 – Демографія, економіка

праці, соціальна економіка і політика
08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
08.00.09 – Бухгалтерський облік, ана-

ліз та аудит 
08.00.10 – Статистика
08.00.11 – Математичні методи,

моделі та інформаційні технології в еко-
номіці

12.00.04 – Господарське право; гос-
подарсько-процесуальне право 

12.00.07 – Адміністративне право і
процес; фінансове право; інформаційне
право

13.00.04 – Теорія і методика профе-
сійної освіти

6. Для проведення прийому до аспі-
рантури створюється приймальна комісія
під керівництвом ректора університету.

7. Члени приймальної комісії призна-
чаються ректором з числа членів спеціа-
лізованих рад, завідувачів кадрів кафедр
та провідних науковців.

8. Рішення про допуск до складання
вступних іспитів до аспірантури ухвалює
приймальна комісія університету, про що
вступника до аспірантури повідомляють у
тижневий термін.

Особам, допущеним за рішенням  при-
ймальної комісії до вступних  іспитів в
аспірантуру, надається відпустка для під-
готовки та складання іспитів згідно з чин-
ним законодавством України.

9. Приймальна комісія може відмовити
вступникові в допуску до складання
вступних іспитів до аспірантури у зв'язку
з неподанням у встановлений термін усіх
або окремих документів, названих у пунк-
ті 4, або поданням їх після закінчення
встановленого терміну.

Продовження на 13-15 стор.

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана» в 2016 році

10. Вступні випробування на навчання
для здобуття ступеня доктора філософії
складаються з:
• вступного іспиту зі спеціальності (в

обсязі стандарту вищої освіти магістра
з відповідної спеціальності), який про-
водять у формі письмового іспиту за
білетами з 10 завдань, складеними за

програмами вступних фахових випро-
бувань зі спеціальності на навчання за
освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістра, ухваленими Вченою радою
університету*:

• вступного іспиту з іноземної мови на
вибір (англійської, німецької, фран-
цузької), який проводять у формі пись-
мового іспиту за білетами з 10 зав-
дань, 5 з яких є тестовими завданнями,
складеними за програмами вступних
фахових випробувань зі спеціальності
на навчання за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем магістра, ухваленими
Вченою радою університету, в обсязі,
який відповідає рівню В2 Загальноєв-
ропейських рекомендацій з мовної
освіти*;

• співбесіди з презентацією дослідниць-
ких пропозицій;

• вступникам, які вступають до аспіран-
тури з іншої галузі знань, ніж та, яка
зазначена в їхньому дипломі магістра
(спеціаліста), призначається випробу-
вання у вигляді письмового тестування
з економічної теорії, що передує вступ-
ним іспитам і містить 10 завдань, 50%
правильних відповідей на які дає право
продовжити участь у конкурсному від-
борі.
*Знання та вміння, продемонстровані

вступниками до аспірантури на кожному з
вступних випробувань, оцінюють за 100-
бальною шкалою. Вступники, які набе-
руть на першому іспиті менш ніж 50 балів,
позбавлені права участі  в наступному
випробуванні та в конкурсі.

Порядок зарахування до аспірантури
ДВНЗ «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана»
регламентований наказом ректора і
полягає в наступному:

1. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка
претендує на зарахування до аспіранту-
ри, формується за формулою:

КО = ВІС + ВІМ + РС, де:
• ВІС – результат вступного іспиту зі

спеціальності (за 100-бальною шка-
лою),

• ВІМ – результат вступного іспиту з іно-
земної мови (за 100-бальною шкалою);

• РС – результат співбесіди (за 100-
бальною шкалою), де у 40% оцінюють
дослідницьку пропозицію, а у 60% –
попередні академічні досягнення
(табл. 1).
3. Зарахування на загальних підставах

буде проводитись за сумою балів, отри-
маних за вступні іспити, співбесіду та
додаткові бали, нараховані за академічні
досягнення. 

Додаткові бали за наукові та навчальні
досягнення вступників до аспірантури
нараховуватиме предметна комісія по
прийому вступного іспиту зі спеціальності. 

4. У разі одержання однакової кількості
балів переважне право при зарахуванні
до аспірантури матимуть вступники:
• рекомендовані до вступу в аспірантуру

Вченою радою вищого навчального
закладу (факультету, інституту), науко-
вої установи;

• які успішно закінчили магістратуру,
отримавши диплом магістра з відзна-
кою.
Вступники до аспірантури, які не

пройшли за конкурсом, мають право на
зарахування за контрактом понад план
державного замовлення.

11. Результати вступних випробувань
до аспірантури дійсні протягом календар-
ного року.

Аспіранти, які успішно виконують інди-
відуальний план підготовки:

• отримують державну стипендію у разі
зарахування на навчання за держав-
ним замовленням відповідно до чинно-
го законодавства України;

• іногородніх аспірантів на підставі
довідки з постійного місця проживання
забезпечують гуртожитком;

• користуються щорічно канікулами три-
валістю до двох календарних місяців,
які включені до загального терміну
навчання.
Особи, що здобувають ступінь

доктора філософії під час навчання в
аспірантурі. Особи, які професійно
здійснюють наукову, науково-технічну
або науково-педагогічну діяльність за
основним місцем роботи, мають право
здобувати ступінь доктора філософії поза
аспірантурою, зокрема під час перебу-
вання у творчій відпустці, за умови успіш-
ного виконання відповідної освітньо-
наукової програми та публічного захисту
дисертації у спеціалізованій раді та
користуються пільгами згідно з чинним
законодавством України.

Взаємозобов'язання університету та
аспіранта, який навчається за державним
замовленням, визначені в угоді, яку аспі-
рант  підписує з університетом протягом
першого місяця навчання, а з аспіранта-
ми, що навчаються за кошти юридичних
та фізичних осіб – в угоді про надання
додаткових освітніх послуг.

За грубе порушення правил внутріш-
нього розпорядку університету, вчинення
протиправних дій, невиконання індивіду-
ального плану роботи без поважних при-
чин аспірант може бути відрахованим з
аспірантури.

Початок навчання в аспірантурі з 1 лис-
топада 2016 року.

Продовження. Початок  на 6 стор.

Академічні досягнення Код Кількість балів

Переможці та призери міжнародної студентської

олімпіади з фаху*, міжнародних конкурсів з фаху*,

всеукраїнської студентської олімпіади МОН України

з фаху*, конкурсу наукових студентських робіт МОН

України з фаху*

- переможець

- призер

ДБ1

40

20

Наукова стаття у вітчизняному фаховому виданні ** ДБ2 10

Наукова стаття у виданні, яке входить до

міжнародних наукометричних баз

(Scopus, Web of Science)**

- інші

ДБ3 15 (кожна стаття)

10

Участь у науковій всеукраїнській та

міжнародній конференції

(за умови опублікування тез доповіді)**

ДБ4 5

Патент** ДБ5 15

Авторське свідоцтво** ДБ6 5

Таблиця 1
Порядок нарахування додаткових балів за академічні досягнення

*   диплом, отриманий під час навчання в магістратурі;
**  за період не більше трьох років до моменту вступу
(в сумі не більше як 30 балів за публікації та участь у конференціях).

національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана» для здо-
буття ступеня магістра на основі
ступеня бакалавра або освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста,
здобутого за іншою спеціальністю,
допускаються особи, які мають
середній бал диплому не менше ніж
60 балів та успішно склали додатко-
ве вступне випробування (набрали
не менше ніж 50 балів):
- для вступу на спеціальності галузей

знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки» та 07 «Управління та адміні-
стрування» - з економічної теорії;

- для вступу на спеціальності галузі
знань 12 «Інформаційні техноло-
гії» - з основи комп’ютерних наук
та технологій.
Вступ на спеціальність 08 «Право» з

іншої спеціальності не допускається.
Вступні випробування для даної

категорії вступників також проводять-
ся у формі письмових екзаменів за
білетами, складеними за Програмами
вступних фахових випробувань зі спе-
ціальності на навчання за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра та
Програмами вступного екзамену з іно-
земної мови на навчання за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, ухва-
леними Вченою радою ДВНЗ «Київсь-
кий національний економічний універ-
ситет імені Вадима Гетьмана».

Результати вступних екзаменів для
вступників на навчання за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра оці-
нюються за шкалою від 0 до100 балів.
До участі у конкурсному відборі допус-
каються вступники, які за результата-
ми вступних екзаменів набрали 50 і
більше балів. Особи, які за результа-
тами першого екзамену отримали
менше 50 балів, до участі у наступно-
му екзамені не допускаються.

Зарахування на навчання для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного рівня
магістра проводиться за конкурсним
балом окремо з кожної спеціальності,
форми навчання. Вибір магістерської
програми здійснюється після зараху-
вання на навчання за окремою заявою.

Проведення вступних випробувань
здійснюється за розкладом, який
затверджує Приймальна комісія.

Для проведення вступних випро-
бувань створюються атестаційні
комісії, повноваження яких визна-
чаються Положенням про при-
ймальну комісію ДВНЗ «Київський

національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана».

6.10. Для конкурсного відбору осіб,
які на основі здобутого освітньо-квалі-
фікаційного рівня кваліфікованого
робітника, молодшого спеціаліста
спорідненого напряму підготовки
(спеціальності) (Додатки 2 і 3) всту-
пають для здобуття освітньо-кваліфі-
каційного рівня молодшого спеціалі-
ста, бакалавра (зі скороченим термі-
ном навчання) або на другий (третій)
курс (з нормативним терміном навчан-
ня на вакантні місця) конкурсний бал
обчислюється за результатами фахо-
вого випробування, що проводиться у
формі письмового іспиту за білетами,
які містять 10 завдань, складених за
Програмами вступних фахових випро-
бувань з відповідних напрямів підго-
товки (спеціальностей), ухваленими
Вченою радою ДВНЗ «Київський
національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана». Програми
вступних випробувань для структур-
них підрозділів затверджуються
Головами відбіркових комісії.

До конкурсного відбору осіб, які
вступають до ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» для здобуття
ступеня бакалавра на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста, здобутого за
іншою спеціальністю, допускаються
особи, які мають середній бал дипло-
му не менше ніж 60 балів та успішно
склали додаткове вступне тестування
(набрали не менше ніж 40 балів):
- для вступу на спеціальності галу-

зей знань 05 «Соціальні та пове-
дінкові науки» та 07 «Управління та
адміністрування» - з економічної
теорії;

- для вступу на спеціальності галузі
знань 12 «Інформаційні техноло-
гії» - з основи комп’ютерних наук
та технологій.
Вступ на спеціальність 08 «Право» з

іншої спеціальності не допускається.
Результати вступних екзаменів  та

додаткового тестування оцінюються
за шкалою від 0 до 100 балів. До уча-
сті у конкурсі допускаються тільки
особи, які отримали за результатом
вступного екзамену 40 і більше балів.

Зарахування проводиться за кон-
курсним балом окремо з кожної спе-
ціальності, форми навчання.

Проведення вступних випробу-

вань здійснюється за розкладом,
який затверджує Приймальна комі-
сія ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені
Вадима Гетьмана».

Для проведення фахових вступ-
них випробувань створюються ате-
стаційні комісії, повноваження яких
визначаються Положенням про при-
ймальну комісію ДВНЗ «Київський
національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана».

6.11. Вступні випробування на
навчання для здобуття ступеня докто-
ра філософії зазначені у Додатку 12.

6.12. Програми фахових випробу-
вань для вступу на основі здобутого
освітньо-кваліфікаційного рівня роз-
робляються і затверджуються ДВНЗ
«Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьма-
на» не пізніше ніж за три місяці до
початку прийому документів та опри-
люднюються на веб-сайті
www.kneu.edu.ua (веб-сайтах вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акреди-
тації, що входять до структури ДВНЗ
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана») та в
приймальній (відбірковій) комісії.

6.13. Рішенням приймальної комісії,
для осіб, які вступають на основі
повної або базової освіти, результати
вступного екзамену з конкурсного
предмета щодо вступу на певний
напрям підготовки (спеціальність)
можуть бути зараховані для участі у
конкурсному відборі на інший напрям
підготовки (спеціальність) у ДВНЗ
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана».

6.14. Особи, які без поважних при-
чин не з’явилися на вступні випробу-
вання у визначений розкладом час,
особи, знання яких було оцінено
балами нижче встановленого прави-
лами прийому мінімального рівня, а
також особи, які забрали документи
після дати закінчення прийому доку-
ментів, до участі в наступних вступ-
них випробуваннях та у конкурсному
відборі не допускаються.

Перескладання вступних випро-
бувань не допускається.

6.15. Апеляції на результати
вступних випробувань, що проведе-
ні ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вади-
ма Гетьмана», розглядає Апеляційна
комісія ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима
Гетьмана» (апеляційна комісія від-

повідного структурного підрозділу).
Склад та порядок роботи Апеля-

ційної комісії затверджується нака-
зом ректора та здійснюється згідно
положення про апеляційну комісію.
Апеляційна комісія працює в період
проведення вступних випробувань.
Апеляція на результати вступних
випробувань, що проведені ДВНЗ
«Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима
Гетьмана», повинна бути обґрунтова-
ною і приймається за письмовою
заявою вступника Апеляційною комі-
сією не пізніше наступного робочого
дня Приймальної комісії після оголо-
шення оцінки з кожного іспиту.
Апеляція розглядається на засіданні
Апеляційної комісії не пізніше наступ-
ного робочого дня після її подання. 

6.16. Спосіб та місце оприлюд-
нення результатів вступних випро-
бувань доводиться до відома вступ-
ників не пізніше ніж в день прове-
дення вступного випробування.
Інформація про результати співбесі-
ди в усній формі оголошується
вступникові в день її проведення.

VII. Участь у конкурсі за резуль-
татами вступних іспитів на основі
повної загальної середньої освіти

7.1. Брати участь у конкурсі тільки
за результатами вступних іспитів з
конкурсних предметів у ДВНЗ
«Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Геть-
мана» мають право особи, у яких є
захворювання, зазначені у Переліку
захворювань, що можуть бути пере-
шкодою для проходження громадя-
нами зовнішнього незалежного оці-
нювання, затвердженому наказом
Міністерства освіти і науки України та
Міністерства охорони здоров'я України
від 25 лютого 2008 року № 124/95, заре-
єстрованому в Міністерстві юстиції
України 07 березня 2008 року за № 189/
14880, через які вступники не проходи-
ли зовнішнє незалежне оцінювання.

7.2. Брати участь у конкурсі за
результатами зовнішнього незалеж-
ного оцінювання або вступних іспитів
з конкурсних предметів у ДВНЗ
«Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьма-
на» (за їх вибором) мають право
особи, звільнені з військової служби
(у тому числі демобілізовані), після 30
листопада 2015 року та особи, які
проходять військову службу (крім вій-

ськовослужбовців строкової служби),
в порядку, визначеному відповідними
положеннями про проходження вій-
ськової служби громадянами України.

VIII. Зарахування за співбесі-
дою

8.1. За результатами співбесіди
зараховуються до ДВНЗ «Київський
національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана» особи:
- яким Законом України "Про статус

і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи", надане
таке право;

- які стали інвалідами внаслідок
поранень, каліцтва, контузії чи
інших ушкоджень здоров'я, одер-
жаних під час участі у масових
акціях громадського протесту в
Україні з 21 листопада 2013 року
по 21 лютого 2014 року за євроін-
теграцію та проти режиму
Януковича (Революція Гідності),
та які звернулися за медичною
допомогою у період з 21 листопа-
да 2013 року по 30 квітня 2014
року;

- визнані інвалідами війни відповід-
но до пунктів 11-14 статті 7 Закону
України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захи-
сту».
8.2. Програму співбесіди із

зазначеними категоріями осіб
затверджує голова приймальної
комісії.

8.3. Особи, які за результатами
співбесіди не рекомендовані до
зарахування на навчання і які подали
сертифікати зовнішнього незалеж-
ного оцінювання з конкурсних пред-
метів з результатами, не нижчими
передбачених Правилами прийому,
мають право брати участь у конкурсі
на загальних засадах.

8.4. За рекомендацією органів
охорони здоров’я та соціального
захисту населення приймальна
комісія ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» приймає рішення
про можливість зарахування понад
державне замовлення за результа-
тами співбесіди з правом навчання
за місцем проживання інвалідів, які
неспроможні відвідувати навчаль-
ний заклад. 

Продовження на 14-15 стор.
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імені Вадима Гетьмана» в 2016 році

IX. Зарахування вступників на
основі базової та повної загальної
середньої освіти, які досягли
визначних успіхів у вивченні про-
фільних предметів

9.1. Призерам (особам, нагород-
женим дипломами I - III ступенів) IV
етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових предметів до
конкурсного бала при вступі на
основі повної загальної середньої
освіти зараховується додатковий
бал за особливі успіхи за наявності
диплома переможця з таких дисцип-
лін:

- математика — при вступі на спе-
ціальність 051 «Економіка» галузі
знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки» (спеціалізації «Економічна
кібернетика», «Економіка підприєм-
ства», «Економіка агропромислових
формувань», «Національна економі-
ка», «Соціально-економічна стати-
стика»), спеціальності галузі знань 07
«Управління та адміністрування»,
зокрема спеціальність 071 «Облік і
оподаткування» (спеціалізації «Облік,
аудит та оподаткування»,  «Облік,
аудит та оподаткування в АПК»), спе-
ціальність 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування», спеці-
альність 073 «Менеджмент» (спеціа-
лізація «Менеджмент бізнес-органі-
зацій»), спеціальність 074 «Публічне
управління та адміністрування», спе-
ціальність 075 «Маркетинг», спеці-
альність 076 «Підприємництво, тор-
гівля та біржова діяльність» (спеціалі-
зації «Підприємницька діяльність»,
«Комерційна діяльність та логістика»)
та галузь знань 12 «Інформаційні тех-
нології» спеціальностей 122
«Комп’ютерні науки та інформаційні
технології», 124 «Системний аналіз»,
125 «Кібербезпека».

- іноземна мова (англійська,
німецька, іспанська, французька) –
при вступі на спеціалізацію «Міжна-
родна економіка» та «Міжнародна
торгівля товарами військового та
подвійного призначення» спеці-
альності 051 «Економіка», спеці-
альність 056 «Міжнародні економічні
відносини» галузі знань 05 «Соціаль-
ні та поведінкові науки», спеці-
альність 073 «Менеджмент» (спеціа-
лізація «Мене-джмент агробізнесу»)
та спеціальність 076 «Підприємницт-
во, торгівля та біржова діяльність»
(спеціалізація «Міжнародний біз-
нес») галузі знань 07 «Управління та
адміністрування»; 

- економіка – при вступі на спеці-
альності 051 «Економіка» та 056
«Міжнародні економічні відносини»
галузі знань 05 «Соціальні та пове-
дінкові науки» та всі спеціальності
галузі знань 07 «Управління та адмі-
ністрування»;

- інформатика, інформаційні тех-
нології - при вступі на спеціальності
галузі знань 12 «Інформаційні техно-
логії»;

- трудове навчання – при вступі на
спеціальність 015 «Професійна осві-
та» галузі знань 05 «Соціальні та
поведінкові науки»;

- правознавство – при вступі на
спеціальність 081 «Право»  галузі
знань 08 «Право»;

- історія – при вступі на спеціалі-
зацію «Управління персоналом та
економіка праці» та «Економічна
теорія» спеціальності 051 «Економі-
ка», спеціальність 015 «Професійна
освіта» галузі знань 05 «Соціальні та
поведінкові науки» та спеціальність
081 «Право»  галузі знань 08
«Право»;

- біологія – при вступі на спеціалі-
зацію «Економічна та соціальна пси-
хологія» спеціальності 053 «Психо-

логія» галузі знань 05 «Соціальні та
поведінкові науки»;

- географія – при вступі на спеціа-
лізації «Регіональна економіка та
місцеве самоврядування», «Еколо-
гічна економіка» спеціальності 051
«Економіка», спеціалізацію «Соціо-
логія економіки та підприємництва»
спеціальності 054 «Соціологія» галу-
зі знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки» та спеціальність 242
«Туризм» галузі знань 24 «Сфера
обслуговування».

9.2. Призерам III етапу Всеукра-
їнських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України додат-
ково нараховуються бали відповідно
до секції, по якій вступник брав
участь у конкурсі-захисті. Відповід-
ність секцій напрямам підготовки
визначається згідно з переліком
секцій відповідно до напрямів підго-
товки, на які при вступі до ДВНЗ
«Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима
Гетьмана» для навчання за освітньо-
кваліфікаційним рівнем бакалавра
додатково зараховуються конкурсні
бали призерам – особам, нагород-
женим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ
етапу Всеукраїнських конкурсів-
захистів науково-дослідницьких
робіт учнів – членів МАНУ за секція-
ми наукових відділень Малої акаде-
мії наук України, в додатку 2 Умов
прийому на навчання до вищих
навчальних закладів України в 2016
році .

9.3. ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» додатково нара-
ховує конкурсні бали за особливі
успіхи  призерам IV етапу Всеукра-
їнських учнівських олімпіад з базо-
вих предметів, призерам III етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України  в
розмірі:

- 5 % конкурсного бала (10 балів) -
особам, нагородженим дипломами
I ступеня;

- 4 % конкурсного бала (8 балів) -
особам,  нагородженим дипломами
IІ ступеня;

- 3 % конкурсного бала (6 балів) -
особам, нагородженим дипломами
IІІ ступеня (Додаток 7).

Додатковий бал зараховується
лише за однією з перелічених вище
підстав.

X. Зарахування поза конкурсом 
10.1. Зараховуються поза конкур-

сом: 
- особи, яким відповідно до

Закону України «Про статус ветера-
нів війни, гарантії їх соціального
захисту» надане таке право;

- інваліди I та II груп та діти-інвалі-
ди віком до 18 років, яким не проти-
показане навчання за обраним
напрямом (спеціальністю), відповід-
но до Закону України “Про основи
соціальної захищеності інвалідів в
Україні”; 

- особи, яким відповідно до
Закону України «Про статус і соці-
альний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи», надане таке
право;

- особи, яким відповідно до
Закону України «Про підвищення
престижності шахтарської праці»
надане таке право;

- особи, яким відповідно до
Закону України «Про соціальний і
правовий захист військовослужбов-
ців та членів їх сімей» надано таке
право.

10.2. У межах кожного рейтинго-
вого списку вступників за кожною
спеціальністю (спеціалізацією,

освітньою програмою, напрямом
підготовки) рішенням Кабінету
Міністрів України може визначатися
гарантований обсяг (до 5 відсотків)
місць державного замовлення для
окремих категорій вступників,
визначених законом. Зарахування
осіб, визначених у пункті 1 цього
розділу, відбувається за конкурсом
відповідно до конкурсного бала
вступника.

10.3 Не допускається вступ поза
конкурсом для здобуття ступеня
магістра та доктора філософії.

10.4. Вступники, які належать до
категорій, зазначених у пункті 10.1
цього розділу, не рекомендовані до
зарахування на навчання на
визначені місця згідно з пунктом
10.2 цього розділу, мають право
брати участь у конкурсі на загальних
засадах відповідно до конкурсного
бала. 

XІ. Право на першочергове
зарахування

11.1. Право на першочергове
зарахування до ДВНЗ «Київський
національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана» для здо-
буття ступеня бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти
мають: 

- особи, яким відповідно до
Закону України «Про охорону дитин-
ства» надане таке право;

- особи, яким відповідно до
Закону України «Про основи соці-
альної захищеності інвалідів в
Україні» надане таке право; 

- особи, яким відповідно до Указу
Президента України від 21 лютого
2002 № 157 «Про додаткові заходи
щодо посилення турботи про захис-
ників Вітчизни, їх правового і соці-
ального захисту, поліпшення вій-
ськово-патріотичного виховання
молоді» надане таке право;

- випускники старшої школи
(повна загальна середня освіта), які
мають вищий середній бал докумен-
та (додатка документа) про повну
загальну середню освіту, при вступі
на основі повної загальної середньої
освіти;

- випускники старшої школи
(повна загальна середня освіта), які
мають вищий бал сертифіката зов-
нішнього незалежного оцінювання з
конкурсного предмета, який має
більший ваговий коефіцієнт, при
вступі на основі повної загальної
середньої освіти.

11.2. Право на першочергове
зарахування до ДВНЗ «Київський
національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана» мають: 

- особи, які мають вищий середній
бал документа (додатка документа)
про освітньо-кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста (розрахова-
ний за 5-бальною шкалою) при всту-
пі для здобуття освітньо-кваліфіка-
ційного рівня бакалавра (для осіб,
які вступають згідно пункту 2.5 цих
Правил);

- особи, які мають вищий середній
бал документа (додатка документа)
про освітньо-кваліфікаційний рівень
бакалавра (розрахований за 100
бальною шкалою), при вступі на здо-
буття освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста, магістра (для осіб,
які вступають згідно пункту 2.6 цих
Правил).

11.3. Зазначене право надається
за інших рівних умов за черговістю,
визначеною пунктом 11.1 цих
Правил.

XIІ. Формування та оприлюд-
нення рейтингового списку
вступників

12.1. Рейтинговий список вступ-
ників формується за категоріями в
такій послідовності:

- вступники, які рекомендовані до
зарахування поза конкурсом;

- вступники, рекомендовані до
зарахування за результатами спів-
бесіди;

- вступники, які рекомендовані до
зарахування за конкурсом;

- вступники, які не рекомендовані
на зарахування на місця, що фінан-
суються за кошти державного бюд-
жету. 

12.2. У межах кожної зазначеної в
пункті 1 цього розділу категорії рей-
тинговий список вступників впоряд-
ковується:

- за конкурсним балом від більшо-
го до меншого;

- з урахуванням права на першо-
чергове зарахування при однаково-
му конкурсному балі в порядку
додержання підстав для його набут-
тя відповідно до розділу ХІ цих пра-
вил (для вступників за ступенем
бакалавра на основі повної загаль-
ної освіти) для:

- осіб, які беруть участь у конкурсі
відповідно до заяви з вищим пріори-
тетом;

-осіб, які мають більшу суму балів
результатів вступних випробувань;

-осіб, які мають вищі результати
вступних випробувань з максималь-
ними ваговими коефіцієнтами;

-осіб, які мають вищий середній
бал атестата про загальну середню
освіту.

12.3. У списку вступників, який
формується з Єдиної бази, зазна-
чаються:

- прізвище, ім’я та по батькові
вступника;

- конкурсний бал вступника;
- наявність підстав для вступу

поза конкурсом;
- наявність підстав для зарахуван-

ня за результатами співбесіди;
- наявність права на першочерго-

ве зарахування; 
- пріоритет заяви, зазначений

вступником.
12.4. Рейтингові списки фор-

муються приймальною комісією з
Єдиної бази з урахуванням пріори-
тетності та оприлюднюються у
повному обсязі на веб-сайті ДВНЗ
«Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима
Гетьмана». Списки вступників, реко-
мендованих до зарахування, фор-
муються приймальною комісією з
Єдиної бази та оприлюднюються
шляхом розміщення на інформацій-
них стендах приймальних комісій та
веб-сайті ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет
імені Вадима Гетьмана». 

Списки оновлюються після вико-
нання/невиконання вступниками на
освітньо-кваліфікаційний рівень
бакалавр (зі скороченим терміном
навчання) на базі раніше здобутого
освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст, а також сту-
пінь магістра (спеціаліст) вимог для
зарахування на навчання відповідно
до пункту 1 розділу XІV цих правил.

У списку вступників, рекомендо-
ваних до зарахування, зазначаються
такі самі дані, що і в рейтинговому
списку вступників, відповідно до
пункту 3 даного розділу.

XIIІ. Надання рекомендацій для
зарахування

13.1. Рішення про рекомендуван-
ня до зарахування вступників на
місця державного замовлення при-
ймальна комісія приймає у строк,
визначений у розділі ІV цих Правил,
та згідно з порядком формування
рейтингового списку, визначеного у
розділі XІІ цих Правил, що впорядко-
вується відповідно до конкурсного
бал вступника – від вищого до ниж-
чого. Вступника буде рекомендова-

но до зарахування за найвищим
пріоритетом з числа зазначених ним
під час подання заяв, за яким  вступ-
ник потрапляє у число тих, хто може
бути рекомендований до зарахуван-
ня на місця, що фінансуються за
кошти державного бюджету.

Рекомендації до зарахування на
місця, що фінансуються за кошти
державного бюджету, на основі
повної загальної середньої освіти
при вступі для здобуття ступеня,
бакалавра осіб, які мають підстави
для вступу поза конкурсом,
надаються в межах 10 відсотків мак-
симального обсягу державного
замовлення ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет
імені Вадима Гетьмана».

Формування списків рекомендо-
ваних до зарахування вступників
здійснюється в Єдиній базі у межах
встановленого (граничного) обсягу
місць, що фінансуються за кошти
державного бюджету, за його відсут-
ності – у межах ліцензійного обсягу.
Рекомендація до зарахування на
навчання за рахуно коштів фізичних
та юридичних осіб надається за всіма
пріоритетами, зазначеними вступни-
ком під час подання заяв.

13.2. Приймальна комісія при-
ймає рішення про зарахування на
навчання на місця державного
замовлення відповідно до строків,
визначених у розділу ІV цих Правил.

13.3. Офіційним повідомленням
про надання рекомендацій до зара-
хування вважається оприлюднення
відповідного рішення на стендах
приймальної комісії ДВНЗ
«Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима
Гетьмана». Рішення приймальної
комісії про рекомендацію до зараху-
вання також розміщується на веб-
сайті навчального закладу. Реко-
мендованим  до  зарахування  вступ-
никам  можуть  надсилатись пові-
домлення засобами електронного
та мобільного зв'язку.

XIV. Реалізація права вступни-
ків на вибір місця навчання 

14.1. Особи, які подали заяви в
паперовій або в електронній формі
та беруть участь у конкурсному від-
борі, після прийняття приймальною
комісією рішення про рекоменду-
вання до зарахування відповідно до
строку, визначеного у пункті 4.2 роз-
ділу ІV цих Правил, зобов’язані вико-
нати вимоги для зарахування на
місця державного замовлення:
подати особисто оригінали доку-
мента про освітній (освітньо-квалі-
фікаційний) рівень та додатка до
нього, сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання та інших
документів, передбачених Правила-
ми прийому, до приймальної (від-
біркової) комісії ДВНЗ «Київський
національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана». Особи,
які подали заяви в електронній
формі, зобов’язані підписати власну
електронну заяву, роздруковану у
приймальній комісії.

14.2. Особи, які в установлені
строки, визначені у пункті 4.2 розді-
лу ІV цих Правил, не подали до при-
ймальної (відбіркової) комісії оригі-
нали документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та
додатка до нього, сертифікатів зов-
нішнього незалежного оцінювання
та інших документів, передбачених
цими Умовами та Правилами прийо-
му (не виконали вимог для зараху-
вання), втрачають право зарахуван-
ня на навчання за кошти державного
бюджету, крім випадків, визначених
у розділах XV, XVI та XVIІІ цих Правил
прийому.

Продовження на 15 стор.

Продовження. Початок  на 6  стор.
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана» в 2016 році

XV. Коригування списку реко-
мендованих до зарахування 

15.1. Приймальна комісія анулює
раніше надані рекомендації вступ-
никам, які не виконали вимог для
зарахування (не подали оригінали
документа про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень та додатка
до нього, сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання та інших
документів, передбачених Правила-
ми прийому, до приймальної (від-
біркової) комісії ДВНЗ «Київський
національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана»).

Між строками, встановленими в
розділі ІV цих правил, рекомендація
до зарахування на місця за кошти
державного бюджету надається
вступникам для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста приймальною комісією
без урахування наданих раніше
рекомендацій до зарахування на
навчання за кошти державного бюд-
жету в іншому вищому навчальному
закладі або на іншу спеціальність
(спеціалізацію) (прийом здійснюєть-
ся у вищих навчальних закладах І-ІІ
рівнів акредитації, що є у структурі
ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима
Гетьмана») .

Вступники, яким анульовано
рекомендацію до зарахування на
місця за кошти державного бюдже-
ту, не втрачають права участі у кон-
курсі на місця за кошти фізичних та
юридичних осіб. Рекомендація до
зарахування на навчання за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб
надається за всіма пріоритетами,
зазначеними вступником під час
подання заяв.

15.2. Рішення щодо участі вступни-
ка у конкурсі на навчання за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб з
числа тих, яким було анульовано
рекомендацію до зарахування на
навчання за кошти державного бюд-
жету, приймається за заявою вступ-
ника у довільній формі, що подається
до приймальної комісії ДВНЗ «Київсь-
кий національний економічний універ-
ситет імені Вадима Гетьмана» та долу-
чається до його особової справи.

15.3. Вступники, рекомендовані
на навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб, зобов’язані викона-
ти вимоги для зарахування відповід-
но до пункту 14.1 розділу XІV цих
Правил.

Договір із замовником щодо
навчання за рахунок коштів фізичних
та юридичних осіб укладається після
видання наказу про зарахування.
Оплата навчання здійснюється згідно
з договором, укладеним сторонами.

15.4. При одночасному навчанні
за кількома спеціальностями
(спеціалізаціями, освітніми програ-
мами, напрямами підготовки) та
формами навчання, крім двох ден-
них, одна з яких за кошти державно-
го бюджету, оригінали документа
про освітній (освітньо-кваліфікацій-
ний) рівень, додатка до нього дер-
жавного зразка, а також оригінали
сертифікатів зовнішнього незалеж-
ного оцінювання зберігаються у
вищому навчальному закладі за міс-
цем навчання за кошти державного
бюджету або за рахунок цільових
пільгових державних кредитів про-
тягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кіль-
кома спеціальностями (спеціаліза-
ціями, освітніми програмами,
напрямами підготовки) та формами
навчання, крім двох денних, за
кошти фізичних та юридичних осіб
оригінали вищезазначених доку-
ментів зберігаються в одному з

вищих навчальних закладів за
бажанням студента. Довідка про
зберігання оригіналів документів
видається на вимогу студента
вищим навчальним закладом, у
якому вони зберігаються.

15.5. Для осіб, які вступають для
здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста, магістра, після
оприлюднення списків вступників,
рекомендованих до зарахування,
встановлюється п’ятиденний термін
для виконання вступниками вимог
для зарахування на навчання за дер-
жавним замовленням. Вступники,
які протягом п’яти днів не подали до
приймальної (відбіркової) комісії
оригінали документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та
додатка до нього та інших докумен-
тів, передбачених Умовами та
Правилами прийому, втрачають
право зарахування на навчання за
державним замовленням, а також на
навчання за рахунок державних
пільгових довгострокових кредитів.

Для осіб, які здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста, які вступають для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра на перший (зі ско-
роченим терміном навчання) курс,
після оприлюднення списків вступ-
ників, рекомендованих до зараху-
вання, встановлюється п’ятиденний
термін для виконання вступниками
вимог для зарахування на навчання
за державним замовленням.
Вступники, які протягом п’яти днів
не подали до приймальної (відбірко-
вої) комісії оригінали документа про
освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень та додатка до нього та інших
документів, передбачених Умовами
та Правилами прийому, втрачають
право зарахування на навчання за
державним замовленням, а також на
навчання за рахунок державних
пільгових довгострокових кредитів.

Для осіб, які здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень кваліфікова-
ного робітника (прийом здійснюєть-
ся у вищих навчальних закладах І-ІІ
рівнів акредитації, що входять до
структури ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» – див.
Додаток 2 та Додаток 10.1-10.5) , та
які вступають для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста на перший (зі скороче-
ним терміном навчання) або другий
курс (з нормативним терміном
навчання на вакантні місця), після
оприлюднення списків вступників,
рекомендованих до зарахування,
встановлюється п’ятиденний термін
для виконання вступниками вимог
для зарахування на навчання за дер-
жавним замовленням. Вступники,
які протягом п’яти днів не подали до
приймальної (відбіркової) комісії
оригінали документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та
додатка до нього та інших докумен-
тів, передбачених Умовами та
Правилами прийому, втрачають
право зарахування на навчання за
державним замовленням, а також на
навчання за рахунок державних
пільгових довгострокових кредитів.

XVІ. Наказ про зарахування 
16.1. Накази про зарахування на

навчання видаються керівником
вищого навчального закладу на під-
ставі рішення приймальної комісії.
Накази про зарахування на навчання
з додатками до них формуються в
Єдиній базі відповідно до списків
вступників, рекомендованих до
зарахування, та оприлюднюються на
інформаційному стенді приймальної
комісії і веб-сайті ДВНЗ «Київський
національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана»  у вигля-

ді списку зарахованих у строки,
встановлені в пунктах 4.2.-4.4 розді-
лу ІV цих Правил.

16.2. Рішення приймальної комісії
про зарахування вступника може
бути скасоване приймальною комі-
сією у разі виявлення порушень
законодавства з боку вступника,
передбачених пунктом 19.5 розділу
ХІХ цих Правил. 

Вступники можуть бути відрахова-
ні з вищого навчального закладу за
власним бажанням, про що видаєть-
ся відповідний наказ, який верифі-
кується в Єдиній базі, а таким осо-
бам повертаються документи,
подані ними, не пізніше наступного
дня після подання заяви про відра-
хування.

На звільнене(і) при цьому місце
(місця) навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста до початку
навчальних занять може проводи-
тись додатковий конкурсний відбір з
числа осіб, які брали участь у кон-
курсі на цю спеціальність (спеціалі-
зацію). У разі відсутності таких пре-
тендентів на звільнені місця дозво-
ляється зараховувати осіб з інших
спеціальностей (спеціалізацій) за
умови збігу конкурсних предметів
шляхом перенесення заяви на іншу
спеціальність. 

16.3. Наказ про зарахування
вступника на місце відрахованої
особи видається за умови особи-
стого виконання вступником вимог
пункту 14.1 розділу XІV цих Правил.

16.4. Рішення щодо зарахування
вступника з оплатою його навчання
за рахунок цільового пільгового дер-
жавного кредиту приймається за
заявою вступника, що подається до
приймальної комісії, на підставі
результатів участі у конкурсі відпо-
відно до вимог цих Правил прийому.

XVIІ. Особливості прийому та
навчання іноземців та осіб без
громадянства у вищих навчаль-
них закладах України 

17.1. Підготовка іноземців та осіб
без громадянства здійснюється
згідно із Законами України "Про
вищу освіту", "Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства",
"Про закордонних українців",
Указами Президента України від 25
березня 1994 року № 112 "Про захо-
ди щодо розвитку економічного
співробітництва областей України з
суміжними прикордонними обла-
стями Російської Федерації" та від
03 червня 1994 року № 271 "Про
заходи щодо розвитку економічного
співробітництва областей України з
суміжними областями Республіки
Білорусь і адміністративно-терито-
ріальними одиницями Республіки
Молдова", постановами Кабінету
Міністрів України від 26 лютого 1993
року № 136 "Про навчання інозем-
них громадян в Україні", від 11
вересня 2013 року № 684 "Деякі
питання набору для навчання іно-
земців та осіб без громадянства",
наказом Міністерства освіти і науки
України від 01 листопада 2013 року
№ 1541 "Деякі питання організації
набору та навчання (стажування)
іноземців та осіб без громадянства",
зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 25 листопада 2013
року за № 2004/ 24536. Іноземці,
яким надаються державні стипендії
за міжнародними договорами,
загальнодержавними програмами,
іншими міжнародними зобов'язан-
нями України, приймаються на
навчання  у межах установлених
квот прийому до вищих навчальних
закладів України на підставі направ-
лень Міністерства освіти і науки
України. 

17.2. Закордонні українці, які

отримали направлення на навчання
від українських національно-куль-
турних товариств, при вступі до
ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима
Гетьмана» користуються такими
самими правами на здобуття освіти,
що й громадяни України, за винятка-
ми, встановленими Конституцією
України, законами України чи міжна-
родними договорами, згода на
обов'язковість яких надана
Верховною Радою України.

17.3. Іноземці та особи без грома-
дянства можуть здобувати вищу
освіту за кошти фізичних та юридич-
них осіб, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України,
згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, законо-
давством або угодами між вищими
навчальними закладами про міжна-
родну академічну мобільність.

17.4. Іноземці, які здобули повну
загальну середню освіту у закордон-
них школах з вивченням української
мови, та закордонні українці, статус
яких підтверджено посвідченням
закордонного українця, зарахо-
вуються у межах установлених квот
прийому до ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» за співбесі-
дою з предметів, передбачених
Правилами прийому, за рекоменда-
ціями дипломатичних установ
України за кордоном та українських
національних культурних товариств
(за наявності).

17.5. Іноземці, які вступають на
навчання для здобуття певного
освітньо-кваліфікаційного рівня,
зараховуються до ДВНЗ «Київський
національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана» не пізні-
ше 15 листопада на підставі наказів
про зарахування, що верифікуються
в Єдиній базі.

17.6. Порядок і строки прийому
заяв і документів, що подаються іно-
земцями та особами без громадян-
ства, які перебувають на території
України на законних підставах, а
також порядок проведення співбесі-
ди та їх зарахування, в тому числі
зарахування до аспірантури, наве-
дений в Додатку 11.

XVIIІ. Зарахування до ДВНЗ
«Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима
Гетьмана» на звільнені місця про-
тягом перших днів навчання та
зберігання робіт вступників 

18.1. Особи, які без поважних
причин не приступили до занять
протягом 10 днів від дня їх початку,
відраховуються з ДВНЗ «Київський
національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана», про що
видається відповідний наказ, який
верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахова-
них студентів відбувається протягом
наступних п’яти робочих днів з ура-
хуванням положень та вимог пунктів
16.2 і 16.3 розділу XVІ цих Правил.
При цьому накази про зарахування
таких осіб формуються і верифі-
куються в Єдиній базі до 18.00 годи-
ни 19 вересня.

18.2. Роботи вступників, виконані
ними на вступних екзаменах, фахо-
вих випробуваннях, співбесідах, які
не прийняті на навчання, збері-
гаються протягом одного року,
потім знищуються, про що склада-
ється акт. 

XIХ. Забезпечення відкритості
та прозорості при проведенні
прийому до вищих навчальних
закладів 

19.1. На засіданні приймальної
комісії мають право бути присутніми
представники засобів масової
інформації (не більше двох осіб від

одного засобу). Представники засо-
бів масової інформації подають
заявку про акредитацію до
Приймальної комісії на участь у її
засіданні не пізніше дня, що передує
засіданню.

19.2. Громадські організації
можуть звернутися до Міністерства
освіти і науки України із заявою про
надання їм права вести спостере-
ження за роботою приймальних
комісій. Громадські організації, яким
таке право надано Міністерством
освіти і науки України, можуть
направляти на засідання приймаль-
них комісій своїх спостерігачів.
Приймальні комісії зобов'язані ство-
рити належні умови для присутності
громадських спостерігачів на своїх
засіданнях, а також надати їм мож-
ливість ознайомлення з документа-
ми, що надаються членам комісії, до
засідання.

19.3. ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» зобов’язаний
створити умови для ознайомлення
вступників з ліцензією на здійснення
освітньої діяльності, сертифікатами
про акредитацію відповідного
напряму (спеціальності). Правила
прийому, відомості про ліцензова-
ний обсяг та обсяг прийому за дер-
жавним замовленням за кожним
напрямом (спеціальністю) та
освітньо-кваліфікаційним рівнем,
ступенем, у тому числі про кількість
місць, що виділені для вступу поза
конкурсом, оприлюднюються на
веб-сайті ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» не пізніше
робочого дня, наступного після
затвердження/погодження чи отри-
мання відповідних відомостей.

19.4. Голова приймальної комісії, як
правило, оголошує про засідання
комісії не пізніше дня, що передує дню
засідання, в особливих випадках – не
пізніше ніж за три години до початку
засідання. Оголошення разом із про-
ектом порядку денного засідання
оприлюднюється на веб-сайті. 

19.5. Подання вступником недо-
стовірних персональних даних,
недостовірних відомостей про
наявність права на зарахування поза
конкурсом, права на першочергове
зарахування, права на зарахування
за співбесідою, про здобуту раніше
освіту, про участь в олімпіадах та
конкурсах Малої академії наук
України, про проходження зовнішнь-
ого незалежного оцінювання є під-
ставою для відрахування студента.

19.6. Інформування громадськості
про ліцензований обсяг, граничний
обсяг місць, що фінансуються за
кошти державного бюджету, вар-
тість навчання за спеціальностями
(спеціалізаціями, освітніми програ-
мами), перебіг подання заяв щодо
вступу, рекомендування до зараху-
вання та зарахування до вищих
навчальних закладів здійснюється
інформаційними системами, в тому
числі системою "Конкурс", на під-
ставі даних, внесених приймальни-
ми комісіями до Єдиної бази, із
зазначенням категорій вступників
відповідно до розділів VIII, Х, XІ цих
Правил прийому.

19.7. Не пізніше ніж за три дні до
початку прийому документів на
навчання для отримання ступеня
бакалавра ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» зобов'яза-
ний оприлюднити на веб-сайті та
внести до Єдиної бази інформацію
про граничний обсяг місць, що
фінансуються за кошти державного
бюджету, на спеціальності (спеціалі-
зації), у тому числі кількість місць для
осіб, які вступають поза конкурсом.

Продовження. Початок  на 6  стор.
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Рік заснування — 1906 

Фінансово-економічний факультет —
один із провідних факультетів ДВНЗ
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана».

Вікові традиції освітянської роботи
науково-педагогічного складу факуль-
тету дозволили заснувати власні нау-
кові школи. Сучасний фінансово-еко-
номічний факультет, як самостійна
навчально-виховна та науково-прак-
тична складова розгалуженої освітньої
системи вищого навчального закладу,
є історичним фундаментом заснуван-
ня і діяльності університету. Така роль
факультету визначилась історично та
пов’язана з тими завданнями, які вирі-
шуються державними фінансовими
установами та учасниками фінансово-
го ринку. 

Вирішення ключових проблем
сучасності, розробка дієвих та ефек-
тивних механізмів макрофінансової
стабілізації, а також інтегрування в
міжнародну спільноту – це новий
виклик фінансовій науці. Процеси
Євроінтеграції, високі вимоги робото-
давців щодо володіння фаховими ком-
петенціями випускників, підвищення
рівня їх професіоналізму в конкурент-
ному середовищі як на внутрішньому
ринку, так і за його межами вплинуло і
на активізацію навчального процесу на
факультеті. 

Сучасні технології навчання, засто-
сування різних форм активізації підго-
товки і проведення занять дозволяють
студентам набути сучасних знань з
гуманітарної, природничо-наукової,
загальноекономічної та професійної
підготовки. Суттєва увага приділяється
студентській науці. Щорічні наукові
конференції проводить кожна кафедра
факультету. Свої наукові дослідження,
за результатами конференції, студен-
ти мають змогу опублікувати у збірни-
ках або інших фахових виданнях.
Обізнаність з фінансовими науками
студенти фінансово-економічного
факультету підтверджують участю у
фахових предметних олімпіадах, де
останнім часом на рівні Всеукраїнських
змагань вони є призерами. Найздібні-
ші випускники продовжують свою нау-
кову діяльність в аспірантурі, яка готує

і поповнює педагогічними кадрами
кафедри факультету та університету.
Пишається факультет і студентами, які
неодноразово брали участь у міжна-
родних науково-фахових конкурсах у
галузі фінансів і гідно відстоювали
честь свого факультету, університету і
країни.

Навчальний процес на сучасному
етапі побудований на двоступеневому
освітньо-кваліфікаційному рівні підго-
товки фахівців із галузі знань «управ-
ління та адміністрування, спеціальність
«фінанси, банківська справа та страху-
вання» – «бакалавр», «магістр».
Освітньо-кваліфікаційний рівень
«магістр» включає магістерські про-
грами: «Державний фінансовий
менеджмент», «Фінансовий менедж-
мент у сфері бізнесу», «Страховий
менеджмент», «Фінансовий ринок»,
«Фінансовий контролінг», «Банківський
менеджмент», «Фінансування інвести-
ційних проектів», «Управління бан-
ківським бізнесом».

Бакалаврський рівень підготовки
готує кадри для середньої ланки дер-
жавних та фінансово-кредитних уста-
нов, а випускники магістерського
рівня, оволодівши практичними нави-
ками після закінчення університету,
успішно поповнюють ряди провідних
фахівців та обіймають згодом високі
керівні посади.

На освітньо-кваліфікаційний рівень
магістра денної, заочної форм навчан-
ня приймаються випускники ДВНЗ
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана»  поточ-
ного і минулих років, а також особи, які
закінчили інші вищі навчальні заклади
та отримали освітньо-кваліфікаційний
рівень«бакалавр»або «спеціаліст».

Вагомий внесок у розвиток фінансо-
вої науки та підготовки фахівців з висо-
кими компетентними характеристика-
ми належить кафедрам факультету: 
- кафедрі фінансів, яку понад сорок

років очолює доктор економічних
наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки  В. М. Федосов;

- кафедрі корпоративних фінансів та
контролінгу, яку з 2014 року очолює
доктор економічних наук, професор
О. О. Терещенко;

- кафедрі страхування, яку  з 2012
року очолює доктор економічних
наук, професор О. О. Гаманкова;

- кафедрі фінансових ринків, яку з
моменту її заснування у 2008 році
очолює кандидат економічних наук,
професор М. А. Гапонюк;

- кафедрі банківської справи, яку з
2015 року очолює  д. е. н., 
С. М. Аржевітін;

- кафедрі інвестиційної діяльності, яку
з 2008 року очолює  д. е. н., проф. Т.
В. Майорова;

- кафедрі менеджменту банківської
діяльності, яку з 2005 року очолює 
д. е. н., проф. Л. О. Примостка;

- кафедрі іноземних мов фінансово-
економічного факультету, яку з 2014
р. очолює к. е. н., доц. Е. І. Щукіна.
З метою створення середовища

активного розвитку і особистісного
зростання студентів на факультеті
функціонують три навчально-трену-
вальні центри. 

На кафедрах факультету нині пра-
цює 181 особа штатних науково-педа-
гогічних працівників, 35 осіб працюють
на кафедрах факультету за сумісницт-
вом. На факультеті викладають 23 док-
тори економічних наук, більше 100 кан-
дидатів економічних наук, 24 професо-
ра, 82 доцента, біля 60 старших викла-
дачів і 20 асистентів. Крім того, на
факультеті працює біля 30 осіб
навчально-допоміжного персоналу.

Розуміння того, що оптимальний
рівень ефективності фінансової систе-
ми може бути досягнутий лише за
умови якісного поєднання практичного
досвіду з наукою, призвело до ство-
рення у складі фінансово-економічно-
го факультету науково-дослідних
інститутів:

- фінансового контролінгу;
- фінансово-інноваційних дослід-

жень;

- страхування;
- кредитних відносин КНЕУ;
- фінансово-банківської аналітики.
Факультет підтримує партнерські

зв’язки з Центральним університетом
економіки і фінансів (м. Пекін, КНР),
університетом Непіер (м. Единбург,
Великобританія), університетом
Носамбрія (м. Ньюкасл, Великобрита-
нія), університетом м. Констанц
(Німеччина), Філіппс-Університетом 
м. Марбург і Георг-Аугуст-Університе-
том м. Гьотінген (Німеччина).

Факультет готує фахівців для роботи
в державних органах України:
Міністерстві фінансів України та місце-
вих фінансових органах, державній
фіскальній службі України, державній
казначейській службі України, держав-
ній фінансовій інспекції України; фінан-
сових установах: банках і страхових
компаніях, інших фінансових устано-
вах; фінансових підрозділах підпри-
ємств, організацій, установ різних
галузей економіки. 

Серед відомих випускників фінансо-
во-економічного факультету повоєн-
них років – В. П. Гетьман, С. В. Буряк,
П. К. Германчук, О. В. Гриценко, 
О. І. Кірєєв, В. П. Матвієнко, 
С.Я. Огородник, В. В. Регурецький, 
О. О. Случ, В. А. Скідан, О. В. Соколов,
В. С. Стельмах, В.М. Федоренко та
інші, які на своїх відповідальних поса-
дах у фінансово-банківських установах
спромоглися на вагомий внесок у ста-
новлення і розвиток фінансово-кре-
дитних відносин в Україні. Серед
випускників факультету видатні вчені:
заслужений діяч науки і техніки
України, доктор економічних наук, про-
фесор, завідувач кафедри фінансів В.
М. Федосов; заслужений економіст
України, доктор економічних наук, про-
фесор, заступник директора Держав-
ної установи «Інститут економіки і про-
гнозування» НАНУ А. І. Даниленко та
інші.

Рік заснування – 2015

Найціннішим скарбом будь-якої
організації та країни загалом є  еконо-
мічно активна людина, а отже, уміння
знайти підхід до людини, розкрити її
внутрішній світ, визначити її потреби
та можливості й спрямувати їх у
потрібне русло –  це мистецтво. Ово-
лодіти цим мистецтвом і досягти успіху
у своїй улюбленій сфері професійної
діяльності – складна справа, яка

потребує наполегливої праці, досвіду,
натхнення та бажання самих студентів –
майбутніх фахівців – розвиватись і не
зупинятися на досягнутому. Компе-
тентні, відкриті до спілкування, захоп-
лені своєю справою викладачі факуль-
тету допоможуть вам оволодіти сучас-
ними технологіями управління людь-
ми, підвищити свою конкурентоспро-
можність на ринку праці й стати успіш-
ною,  впевненою в завтрашньому дні
людиною.

Факультет управління персоналом,
соціології та психології створено на
базі факультету управління персона-
лом та маркетингу у 2015 році. 

До складу факультету належать
кафедри: управління персоналом та
економіки праці; політології; соціології;
педагогіки та психології; філософії. На
кафедрах факультету працює понад
127 викладачів, зокрема 17 докторів
наук, 19 професорів, 68 кандидатів
наук, 68 доцентів. 

Ступінь вищої освіти 
«бакалавр»

Спеціальність:
Економіка, спеціалізація “Управлін-

ня персоналом та економіка праці”
Психологія, спеціалізація “Економіч-

на та соціальна психологія”
Соціологія, спеціалізації  “Соціологія

економіки та підприємництва”, 
Професійна освіта (економіка)
Термін підготовки – 4 роки.

Ступінь вищої освіти 
«магістр»

Спеціальність:
Економіка, спеціалізація “Управлін-

ня персоналом та економіка праці”
Термін підготовки – 1 рік 6 місяців.

Професійна діяльність фахівців з
управління персоналом та економіки
праці охоплює такі напрями:

� управління розвитком персоналу,
здійснення добору та організація
адаптації працівників;

�� управління талантами та оціню-
вання персоналу;

�� проектування компенсаційних
пакетів, розроблення програм форму-
вання лояльності та підвищення моти-
вації персоналу;

��розроблення корпоративних стан-
дартів,  заходів щодо формування та
розвитку корпоративної культури,
посилення соціальної відповідальності
бізнесу;

�забезпечення продуктивної зайня-
тості, організація праці та нормування
трудових процесів та ін.

Випускники спеціальності управління
персоналом та економіки праці успішно
реалізовують кар’єру на посадах про-
фесіоналів і керівників у службах управ-
ління персоналом, відділах розвитку
персоналу, мотивації персоналу під-
приємств, організацій та установ, у рек-
рутингових агенціях, тренінгових, аут-
сорсингових і консалтингових компа-
ніях. Висока кваліфікація дозволяє
випускникам також успішно працювати
в органах державного управління у
сфері соціально-трудових відносин
Міністерства соціальної політики
України, Державній службі зайнятості, а
також у науково-дослідних установах і
вищих навчальних закладах тощо.

Професійна діяльність фахівців з
соціології економіки та підприємницт-
ва охоплює такі напрями:

��розроблення програм і проведен-
ня соціологічних досліджень в еконо-
мічній сфері, у сфері міжнародних еко-
номічних і політичних відносин, зв’язків
з громадськістю, мас-медіа (радіомов-
лення, телебачення, преса, Інтернет
тощо), зокрема з використанням
сучасних інформаційних технологій;

��вивчення суспільної думки;
�� здійснення консалтингової діяль-

ності щодо проведення соціологічних
досліджень;

�� організація роботи соціологічних
служб суб’єктів ринкової економіки  та ін.

Випускники спеціальності соціологія
у сфері економіки зможуть успішно

реалізувати кар’єру на посадах профе-
сіоналів і керівників у соціологічних
службах комерційних компаній, аген-
ціях зі зв’язків з громадськістю, науко-
вих і науково-дослідних установах, у
засобах масової інформації, консал-
тингових і провідних соціологічних
компаніях тощо.

Професійна діяльність фахівців з
економічної та соціальної психології
охоплює такі напрями:

��психологічна експертиза персоналу;
�� психологічний супровід бізнес-про-

цесів, зокрема під час планування та
впровадження інновацій в організації;

�� психодіагностична та консульта-
тивна діяльність;

�� психологічний супровід роботи з
персоналом (профвідбір, адаптація,
навчання, управління кар’єрою, моти-
вація);

� робота внутрішнім тренером і коу-
чем та ін.

Випускники зможуть успішно реалі-
зувати кар’єру на посадах професіона-
лів і керівників у  соціально-психологіч-
них службах підприємств, організацій
та установ, у рекрутингових агенціях,
консалтингових компаніях, навчальних
закладах, службах зайнятості та цент-
рах професійної орієнтації.

Діяльність фахівців з професійної
освіти у сфері економіки охоплює такі
напрями:

�� викладання економічних дисцип-
лін у вищих і професійно-технічних
навчальних закладах, центрах післяди-
пломної освіти;

��управління розвитком персоналу; 
��організація навчання та підвищен-

ня кваліфікації працівників на основі
інноваційних технологій;

��робота внутрішнім тренером і коучем;
��організація виховної роботи та ін.
Випускники зможуть успішно реалі-

зувати кар’єру викладача економічних
дисциплін у навчальних закладах, біз-
нес-тренера у тренінгових компаніях,
фахівця чи керівника відділу навчання
та розвитку персоналу, навчального

центру, корпоративного університету
підприємств і організацій.

На базі факультету створено
навчально-тренувальний центр,
основною метою якого є підвищення
конкурентоспроможності випускників
на ринку праці через формування та
розвиток соціально-психологічних,
професійних і науково-дослідницьких
компетенцій та сприяння прискоренню
їх адаптації до професійної діяльності. 

Факультет координує діяльність
Центру зв’язків з роботодавцями
«Перспектива» й сприяє пошуку робо-
ти та працевлаштуванню випускників.
На базі Центру студенти мають змогу
пройти адаптаційні тренінги, взяти
участь в Днях кар’єри й налагодити
контакти з провідними українськими та
міжнародними компаніями. 

На факультеті створені сприятливі
умови для наукової діяльності та участі
студентів у міжнародних і науково-
дослідницьких проектах. Студенти
факультету є переможцями всеукра-
їнських олімпіад, конференцій, конкур-
сів студентських наукових робіт, про-
фесійних конкурсів «Кадровик року».

На факультеті працює спеціалізова-
на вчена рада із захисту дисертацій на
здобуття наукових ступенів за спеці-
альністю «Демографія, економіка
праці, соціальна економіка і політика».
У 2010 році створено Інститут соціаль-
но-трудових відносин, основною 
місією якого є виконання науково-дослід-
них робіт з соціально-трудової проблема-
тики на мікро-, макроекономічному, євро-
пейському та світовому рівнях.

Факультет плідно співпрацює з іно-
земними партнерами. З-поміж закор-
донних навчальних закладів, з якими
факультет підтримує творчі зв’язки –
Університет м. Констанц (Німеччина),
Краківський університет економіки
(Польща), Економічний університет у
м. Катовіце  (Польща), Економічний
університет м. Познань (Польща),
Зеленогурський університет (Польща),
Московський державний університет
імені М. В. Ломоносова (Росія). 

Факультет управління персоналом,
соціології та психології

Декан
ЦИМБАЛЮК Світлана

Олексіївна,
доктор економічних наук,

доцент

тел.: (044) 458-0205
e-mail: fupstap@kneu.edu.ua

Адреса: 03680, м. Київ, просп.
Перемоги, 54/1, кім. 327

Фінансово�економічний факультет

Де кан
ХЛІ В НИЙ

Во ло ди мир Ки ри ло вич,
кандидат економічних наук,

професор

тел.: (044) 456-0464, 371-6266
е-mail: kneu_fef@ukr.net
Адреса: 03113, м. Київ,
вул. Дегтярівська, 49-Г,

навчальний корпус КНЕУ № 3,
кімн. 035
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Факультет інформаційних систем і
технологій Державного вищого
навчального закладу «Київський
національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана» — це
потужний науково-педагогічний
центр з глибокими традиціями фун-
даментальної підготовки та іннова-
ційними підходами до організації
практичного навчання професіона-
лів з економічної кібернетики, соці-
ально-економічної статистики,
комп’ютерних наук, системного ана-
лізу та кібербезпеки.

За час існування факультету під-

готовлено понад 5 тисяч висококва-
ліфікованих спеціалістів, які працю-
ють у всіх сферах економіки, дер-
жавного управління, міжнародних
корпораціях тощо.

Сьогодні на факультеті проходить
навчання майже тисяча студентів.

У складі факультету діють 5 випус-
кових кафедр:

��кафедра економіко-математич-
ного моделювання;

��кафедра інформаційних систем
в економіці;

��кафедра статистики;
�� кафедра інформаційного

менеджменту;
��кафедра комп’ютерної матема-

тики та інформаційної безпеки,
а також спеціалізована кафедра

інформатики та системології.
До складу факультету входять

також чотири спеціалізованих
комп’ютерних класи та відкрита у
2014 році науково-навчальна лабо-
раторія інформаційних систем і тех-
нологій, оснащена сучасним
комп’ютерним та серверним облад-
нанням.

Всі підрозділи розміщені в окре-
мому навчально-лабораторному
корпусі в центрі Києва на Львівській
площі, 14.

Більше ніж за 50 років існування
на факультеті утворився унікальний
інформаційно-освітній простір, у
якому можна отримати ґрунтовну
професійну підготовку з ІТ-спеці-
альностей, мати змогу розвивати
свій творчий і науковий потенціал,
наполегливо працювати й досягати
поставлених цілей.

Команда факультету – висококва-
ліфіковані викладачі, знані у світі
науковці, студенти, аспіранти й док-
торанти, до якої можете приєдна-
тись і ви, щоб мати можливість реа-
лізувати своє омріяне майбутнє.

Сьогодні на факультеті здій-
снюється підготовка професіоналів
двох рівнів вищої освіти:

Ступінь вищої освіти 
«бакалавр»

Спеціальності:
� Економіка, спеціалізації «Еконо-

мічна кібернетика», «Соціально-еко-
номічна статистика»;

�Комп’ютерні науки та інформа-
ційні технології;

�Системний аналіз;
�Кібербезпека.
Термін підготовки бакалаврів ден-

ної форми навчання – 4 роки.

Ступінь вищої освіти 
«магістр»

Спеціальності:
��Економіка, спеціалізації «Еконо-

мічна кібернетика», «Соціально-еко-
номічна статистика»;

�� Комп’ютерні науки та інформа-
ційні технології, спеціалізація
«Інформаційні управляючі системи
та технології (за галузями)»;

��Системний аналіз.
Термін підготовки магістрів денної

форми навчання – 1 рік 6 місяців,
для спеціалізації «Інформаційні
управляючі системи та технології за
галузями» – 1 рік 10 місяців.

Також у 2016 році відбудеться
набір абітурієнтів на освітньо-квалі-
фікаційний рівень «спеціаліст» за
спеціальністю «Інформаційні управ-
ляючі системи та технології (за галу-
зями)». Термін підготовки денної та
заочної форми навчання – 1 рік і 4
місяці.

Пріоритетними задачами факуль-
тету сьогодні є:

�� підвищення якості освіти за
рахунок розвитку компетенцій у
сфері сучасних інформаційних тех-
нологій і систем;

��підготовка конкурентоспромож-
них фахівців для прикладних напря-
мів економічної науки; фахівців з
надійного захисту кіберпростору;
розробників проектів інформаційних
систем;

�� проведення наукових дослід-

жень з використанням
сучасних ІТ-технологій і тех-
нічних засобів;

��створення прикладного
програмного забезпечення
галузевого спрямування;

��розвиток партнерських
зв’язків з роботодавцями.

Випускники факультету є
цілісними, гармонійно роз-
винутими особистостями,
для яких пріоритетом є
загальнолюдські й загаль-
нодержавні цінності. Це
люди з високою професій-
ною підготовкою й широ-
ким світоглядом, розвину-
тим інтелектом, належним
рівнем загальної, політич-
ної та правової культури.

В період навчання сту-
денти беруть участь у про-
ектах, які виконує факуль-
тет на замовлення держав-
них і приватних підпри-
ємств й організацій; мають
можливість навчатись і про-
ходити стажування в зарубіжних уні-
верситетах і ІТ-компаніях.

Кращі студенти факультету отри-
мують стипендії Президента
України, Верховної Ради України,
мера міста Києва, Наглядової ради
університету. 

В університеті та на факультеті
створено всі умови для того, щоб
наш студент мав можливість:

��паралельно навчатися в КНЕУ та
іноземному ВНЗ;

�� проходити практику та стажу-
вання в провідних компаніях та орга-
нізаціях України;

�� брати участь в наукових диску-
сіях, семінарах, конференціях;

�� поглиблено вивчати іноземну
мову.

Прогресивна організація підго-
товки фахівців на факультеті інфор-
маційних систем і технологій під-
тверджується тим, що всі випускни-
ки до закінчення навчання вже пра-
цюють за фахом.

Наші випускники сьогодні працю-
ють в банківських установах, казна-
чействі, податкових і митних служ-
бах, ІТ компаніях (іноземних і вітчиз-
няних), органах державної виконав-
чої влади та органах місцевого
самоврядування, у вищих навчаль-
них закладах України, де займають
посади від провідних фахівців в
області інформатизації та аналітики
до директорів підприємств.

Багато наших випускників органі-
зували власний успішний бізнес.

Ми певні, що час, проведений у
сучасному навчальному просторі
факультету інформаційних систем і
технологій, забезпечить отримання
майбутнім абітурієнтом актуальних
знань і набуття необхідних профе-
сійних компетенцій з ІТ-спеціально-
стей, дозволить розвинути себе як
особистість та стане підґрунтям для
кар’єрного зростання.

Факультет інформаційних систем
і технологій

Декан
ВАЩАЄВ Сергій Сергійович,

кандидат економічних наук,
доцент

тел./факс: (044) 272-5470
e-mail: dean.fisit@kneu.edu.ua
web: http://fisit.kneu.edu.ua/ua

Адреса: 04053, м.Київ,
Львівська площа, 14, кімн. 402

Ві до мі ви пу с к ни ки:
ПИРОЖКОВ С. І. – доктор економічних

наук, академік НАН України, Віце-президент
НАН України.

ЛІБАНОВА Е. М. – доктор економічних
наук, професор, академік НАН України,
Академік-секретар відділення економіки НАН
України, заслужений економіст України,
Директор Інституту демографії та соціальних
досліджень імені М. В. Птухи НАН України.

КОСТЮКОВ С. М. – директор Агенції мар-
кетингових комунікацій «ПР-Квадрат».

МУСІНА Л. О. – кандидат економічних
наук, заслужений економіст України.

ОСАУЛЕНКО О. Г. – доктор наук з держав-
ного управління, заслужений економіст
України, член-кореспондент НАН України, 

МАНЦУРОВ І. Г. – доктор економічних
наук, професор, член-кореспондент НАН
України, заслужений економіст України,
Директор НДЕІ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України.

ЛЯПІН В. О. – лауреат Державної премії
України в галузях науки і техніки 2002 р. за
роботи у галузі зв’язку.

Для найбільш
обдарованих і
талановитих сту-
дентів, які успішно
закінчують універ-
ситет, відкрива-
ються широкі

можливості для наукової та науково-педагогічної
кар’єри, яка потребує великих інтелектуальних і духов-
них зусиль особистості. Саме в КНЕУ створено найпо-
тужніший в Україні науковий потенціал у галузі економіч-
них наук, а сам університет функціонує як інноваційна
система з повним освітнім (підготовка бакалаврів,
магістрів, докторів філософії та докторів наук, післядип-
ломна освіта) та науковим циклом (фундаментальні та
прикладні дослідження, інноваційні продукти та їх комерціалі-
зація), що органічно інтегрована у національну та європейську
інноваційні системи.

За роки свого існування університет підготував багато вче-
них-економістів. Аспірантуру в університеті було започаткова-
но у 1946 р., а докторантуру – у 1988 р. На сьогодні наукові
дослідження та підготовка наукових та науково-педагогічних

кадрів вищої кваліфікації здійснюються в межах 23 сформова-
них наукових шкіл. У своїй діяльності наукові школи реалізують
функції щодо продукування наукових знань, їх поширення, під-
готовки кваліфікованих фахівців, нагромадження науково-
педагогічного досвіду, забезпечення високих стандартів
наукових досліджень, розкриття творчих здібностей наукової
молоді, її виховання і перетворення у зрілих дослідників-про-

фесіоналів.
Підготовка кадрів вищої квалі-

фікації здійснюється в університе-
ті за програмами доктора філосо-
фії (PhD) та доктора наук. Ступінь
доктора філософії (PhD) здобува-
ється на третьому рівні вищої
освіти на основі ступеня магістра і
присуджується спеціалізованою
вченою радою університету в
результаті успішного виконання
здобувачем відповідної освітньо-
наукової програми та публічного
захисту дисертації (Рис. 1). 

Особа має право здобувати
ступінь доктора філософії під час

навчання в аспірантурі. Особи, які професійно здійснюють
наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність
за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь
доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебу-
вання у творчій відпустці, за умови успішного виконання відпо-
відної освітньо-наукової програми та публічного захисту
дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Ступінь доктора наук здобувається на науковому рівні вищої
освіти на основі ступеня доктора філософії і присуджується
спеціалізованою вченою радою університету за результатами
публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації
або опублікованої монографії, або за сукупністю статей, опуб-
лікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових
виданнях.

В університеті функціонує мережа спеціалізованих вчених
рад у галузі економічних наук та права, яка представлена сімо-
ма докторськими спеціалізованими вченими радами з правом
захисту кандидатських дисертацій, в яких здійснюються захис-
ти дисертаційних робіт за 10 економічними і 1 юридичною спе-
ціальністю.

З правилами прийому на програми PhD можна
ознайомитись на сайті університету

08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки;
08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відно-

сини;
08.00.03 – Економіка та управління національним господарст-

вом;
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами

економічної діяльності);
08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економі-

ка;

08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит;
08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами еко-

номічної діяльності);
08.00.10 – Статистика;
08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні техно-

логії в економіці.
12.00.07.– Адміністративне право і процес, фінансове право,

інформаційне право

Спеціальності, за якими в університеті здійснюється захист дисертацій доктора наук і доктора філософії (PhD):

ЦЕНТР НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ
ВІДДІЛ ПІДГОТОВКИ ТА АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ КАДРІВ

Рис. 1. Модель освітньо-наукової програми доктора філософії (PhD)

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

тел.: (044) 456�7080
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ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені
Вадима Гетьмана» орієнтований на
участь у міжнародних дослідженнях
та навчанні, і тому продовжує докла-
дати зусилля для підтримки своїх
відносин з іншими країнами. В уні-
верситеті міжнародна діяльність
координується Центром Міжнарод-
ної Академічної Мобільності (ЦМАМ).
Створений у 1998 р. як Центр міжна-
родних зв’язків, Центр було перейме-
новано на Центр Міжнародної
Академічної Мобільності у 2015 р. 

ЦМАМ є структурним підрозділом
університету, який здійснює плану-
вання, організацію та моніторинг
міжнародних академічних зв’язків
між КНЕУ та зарубіжними вищими
навчальними закладами, дослід-
ницькими установами, організаціями,
фондами, інституціями, грантодавця-
ми й бізнесовими структурами. 

Діяльність ЦМАМ відбувається у
наступних напрямках:

1. Поглиблення співпраці з

існуючими фондами, проектами,
програмами (Еразмус Плюс, ДААД
Фулбрайт, «Європа 2020» тощо),
науковими, освітніми та бізнес
структурами. 

2. Здійснення відбору кандидатів
для участі в програмах академічної
мобільності.

3. Супроводження програм акаде-
мічного співробітництва, організація
обміну фахівцями з іноземними
вищими навчальними закладами,
інституціями і бізнес-структурами. 

5. Залучення іноземних виклада-
чів, спеціалістів та студентів до уча-
сті в освітньому та науковому проце-
сах університету, а також у культур-
но-масовій та спортивній роботі. 

6. Обмін науковою та методичною
інформацією з закордонними парт-
нерами. 

7. Надання науково-педагогічно-
му персоналу та студентам консуль-
тативної і організаційної підтримки у
плануванні й розвитку міжнародної
співпраці. 

8. Забезпечення підрозділів універ-
ситету інформаційними матеріалами
щодо проведення міжнародних фору-
мів, конференцій, семінарів, презен-
тацій, виставок, оголошенних конкур-
сів щодо отримання грантів.

9. Організація прийому офіційних
іноземних делегацій. 

10. Здійснення перекладу та заві-
рення документів про освіту, науко-
вий ступінь та звання; підготовка
пакету документів на отримання віз
для службових відряджень, стажу-
вань, навчання, підвищення кваліфі-
кації, що визначаються відповідни-
ми наказами ректора ДВНЗ
«Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима
Гетьмана». 

На підставі відповідних угод уні-
верситет співпрацює з вищими
навчальними закладами Австрії,
Азербайджану, Бельгії, Білорусії,
Великобританії, Естонії, Індії,
Канади, Китаю, Франції, Словаччи-
ни, США, Туреччини, Узбекистану.

Університет є членом таких міжна-
родних організацій як: 
• EDAMBA - European Doctoral

Programmes Association in
Management and Business
Administration (Європейська асо-
ціація докторських програм з
менеджменту та бізнес адміні-
стрування) з 2006 р.;

• EPLO - European Public Law
Organization (Європейська органі-
зація публічного права) з 2009 р.;

• BSUN – Black Sea Universities

Network (Мережа чорноморських
університетів) з 2002 р.;

• Magna Charta Universitatum (Велика
Хартія Університетів) з 2010 р.;

• TEMPUS – Trans-European Mobility
Programme for University Studies
(Трансєвропейська програма
взаємообмінів між університета-
ми) – 2005-2006, 2006-2007,
2013-2014 навчальні роки;

• RSA – Regional Studies Association
(Асоціація регіональних дослід-
жень) з 2011 р.;

• EAC – European Arbitration
Chamber (Європейська арбітраж-
на палата) з 2011 р.;

• CES – Council for European Studies
at Columbia University (Академіч-
ний Консорціум Ради Європей-
ських досліджень при Колумбій-
ському університеті).
Студенти мають можливість

навчання або стажування за кордо-
ном в рамках різноманітних програм
обміну та стипендій, зокрема отри-
муючи стипендії в рамках програми
«Еразмус+: КА 1» (університети
Польщі, Болгарії та Італії) або
JOSZEF (Австрія). 

Також діють наступні програми: 
Семестрові програми:

1) Університет м. Констанц (ФРН)
2) Філіппс – Університет (м. Мар-

бург, ФРН)

3) Економічний Університет 
м. Познань (Польща)

4) Віденський університет приклад-
них наук (Австрія)

Річні програми:
1) Northwood University (штат

Мічиган, США)
2) Nortumbria University (м. Ньюкасл,

Великобританія)
3) Napier University (м. Единбург,

Великобританія)
4) Віденський економічний універси-

тет економіки та бізнесу (м.
Відень, Австрія)

5) Університет «Софія Антіполіс» (м.
Ніцца, Франція)
Щорічно за кордоном проходять

стажування та навчання близько 60
викладачів та 100 студентів.

Важливим фактором у відборі сту-
дентів є сертифікат підтвердження
знань англійської мови (IELTS,
TOEFL) або відповідний сертифікат
про знання іншої іноземної мови. 

За детальною інформацією звер-
тайтесь до співробітників ЦМАМ

(каб.218) або завітайте на офіційну
сторінку ЦМАМ на сайті 

університету 
https://kneu.edu.ua/ua/University_

en/international_connections/center_i
nternational_academic_mobility/

В рамках реалізації євроінтегра-
ційних прагнень та участі  України в
глобальному ринку праці ДВНЗ
«Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима
Гетьмана»  пропонує англомовні
магістерські програми, які відпові-
дають сучасним стандартам провід-
них університетів світу. Метою
запровадження цих програм є підго-
товка фахівців найвищої кваліфіка-
ції, які здатні ефективно працювати
в умовах мультинаціонального гло-
бального середовища. Це передба-
чає поєднання теоретичної підго-
товки студентів за навчальними пла-
нами та змістом дисциплін, що спи-
раються на кращі практики та досвід
західних університетів, з набуттям
ними практичних навичок під час
практики в міжнародних компаніях.

Перевагами програм, що
сприяють підвищенню конкурентос-
проможності випускників є: залучен-
ня провідних викладачів, які мають
досвід викладання в зарубіжних
навчальних закладах; проведення
інтерактивних лекцій та тренінгів за
участю фахівців-практиків відомих
національних та міжнародних ком-
паній; надання можливості студен-
там опанувати окремі дисципліни
шляхом навчання в закордонних уні-
верситетах – партнерах КНЕУ;  фор-
мування практичних компетенцій під
час проходження практики в міжна-
родних компаніях; використання на
системній основі різноманітних
нетворкінгових подій.

Програми запроваджуються за
такими напрямами:

1. БІЗНЕС АДМІНІСТРУВАННЯ
(МВА – Master of Business
Administration)

Що отримають випускники про-
грами по її закінченню:
• знання основного інструментарію

управління ключовими функціо-
нальними сферами діяльності під-
приємства – фінансами, марке-
тингом, операційною, логістич-
ною діяль-ністю, управління пер-
соналом тощо;

• розуміння механізмів стратегічної

взаємодії функціональних підроз-
ділів компанії;

• розвиток особистих управлінсь-
ких, комунікативних, лідерських
навичок;

•  мережу контактів із міжнародною
студентською та бізнесовою
спільнотою, що створюється
завдяки можливості прослухати
окремі курси за кордоном;

• практичні навички роботи у муль-
тинаціональних командах під час
проходження практики у міжна-
родних компаніях.
- Спеціалізація «Управління роз-

витком бізнесу» (Management of
Business Development)

Вивчаються дисципліни:
Стратегічне управління, Фінансовий
менеджмент, Менеджмент персона-
лу, Операційний менеджмент,
Маркетинговий менеджмент,
Інформаційні системи в менедж-
менті, Управлінський облік, Про-
ектний менеджмент, Логістичний
менеджмент, Інноваційний менедж-
мент, Господарське право, Лідерст-
во і ефективні комунікації, Міжпред-
метний тренінг.

Дисципліни за вибором студентів
(3 з 6): Управління розвитком компа-
нії, Бізнес-планування та створення
стартапів, Стратегічні партнерства в
бізнесі, Управлінська результатив-
ність в бізнесі, Організаційна пове-
дінка.

- Спеціалізація «Менеджмент в
міжнародному бізнесі» (Мanage-
ment in International Вusiness)

Вивчаються дисципліни: Страте-
гічне управління, Фінансовий
менеджмент, Менеджмент персона-
лу, Операційний менеджмент,
Маркетинговий менеджмент, Інфор-
маційні системи в менеджменті,
Управлінський облік, Проектний
менеджмент, Логістичний менедж-
мент, Інноваційний менеджмент,
Господарське право, Лідерство і
ефективні комунікації, Міжпредмет-
ний тренінг.

Дисципліни за вибором студентів
(2 з 5): Бізнес-планування зовнішнь-
оекономічної діяльності, Управління
корпоративними фінансами, Міжна-
родний менеджмент, Організація
ефективної облікової функції в між-
народних компаніях, Управлінська
результативність в бізнесі.

Навчання за програмою  MBA три-
ває 1,5 роки. По закінченню програ-
ми студенти отримають диплом

магістра за спеціальністю «Бізнес-
адміністрування».

2. Магістерська програма
«МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМ-
НИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»  (Мanage-
ment of  Entrepreneurial Activity)

Що отримають випускники про-
грами по її закінченню:
• магістри даної програми здобу-

вають сучасні ґрунтовні знання з
організації та ведення підприєм-
ницької діяльності; 

• за допомогою інтерактивних мето-
дик навчання отримують практич-
ні навички з бізнес-проектування
(Start-up), бюджетування, контро-
лінгу, управління бізнес-процеса-
ми та вартістю підприємств;

• досвідчені викладачі кафедри еко-
номіки підприємств та провідні
фахівці-практики відомих націо-
нальних та міжнародних компаній
вчать не тільки швидко приймати
обґрунтовані рішення, а й генеру-
вати цінні підприємницькі ідеї,
виходячи за межі стандартних
процедур та оцінювати їх резуль-
тативність на основі фінансових
прогнозів.
Під час навчання передбачене

стажування в провідних національ-
них та міжнародних компаніях, що
дозволяє реалізовувати індивіду-
альний підхід до формування у сту-
дентів компетенцій з огляду на їх
майбутню професійну діяльність.
Випускники магістерської програми
"Менеджмент підприємницької
діяльності" можуть займати керівні
посади на підприємствах (устано-
вах) і об’єднаннях різних форм влас-
ності.

Дисципліни, що вивчаються:
Управління стратегічними змінами
підприємства, Менедж-мент персо-
налу підприємства, Управління про-
ектами, Економічне управління під-
приємством, Управління конкурен-
тоспроможністю підприємства,
Управління вартістю підприємства,
Управління бізнес-процесами,
Контролінг.

Після закінчення студенти отри-
мують диплом магістра за спеці-
альністю «Економіка підприємства».

3. Магістерська програма
«МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ І КОН-
САЛТИНГ» (Project Management
and Consulting)

Що отримають випускники про-
грами по її  закінченню:
• знання та навички з управління

стратегічним розвитком компанії
у контексті процесів євроінтегра-
ції;

• вміння використовувати механіз-
ми забезпечення конкурентос-
проможності підприємства на
національних та міжнародних рин-
ках;

• практичні навички управління про-
ектами та консалтинговою діяль-
ністю з урахуванням специфіки
роботи в міжнародних командах;

• практичні навички роботи у муль-
тинаціональних командах під час
проходження практики у міжна-
родних компаніях.
Дисципліни, що вивчаються:

Управління стратегічними змінами
підприємства, Менеджмент персо-
налу підприємства, Управління про-
ектами, Економічне управління під-
приємством, Управління конкурен-
то-спроможністю підприємства,
Управління розвитком компанії,
Управління консалтинговою діяльні-
стю, Інформаційна підтримка управ-
ління проектами.

По закінченню студенти отри-
мають диплом магістра за спеці-
альністю «Економіка підприємства»

4. Магістерська програма
«УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ
БІЗНЕСОМ» (International Вusi-
ness Management)

Що отримають випускники про-
грами по її  закінченню:
• навички з моніторингу міжнарод-

них ринків;
• вміння стратегічного планування

міжнародної економічної діяльно-
сті та їх організаційно-ресурсного
забезпечення;

• вміння використовувати механіз-
ми забезпечення конкурентос-
проможності підприємства на
національних та міжнародних рин-
ках,

• навички підвищення управлінської
результативності;

• навички міжнародного економіч-
ного аналізу і контролінгу;

• вміння регулювання міжнародної
бізнес-діяльності;

• практичні навички роботи у муль-
тинаціональних командах під час
проходження практики у міжна-
родних компаніях.
Вивчаються дисципліни: Міжна-

родний менеджмент,  Міжнародні
стратегії економічного розвитку,
Менеджмент персоналу, Глобальна
економіка, Управління міжнародною

конкурентоспроможністю,  Управ-
ління міжнародним маркетингом,
Управління міжнародними інвести-
ційними проектами, Облік міжна-
родних операцій, Управлінська
результативність в міжнародному
бізнесі, міжпредметний тренінг
«Крос-культурні особливості міжна-
родного менеджменту в контексті
адаптації досвіду провідних ТНК до
умов середовища України».

По закінченню студенти отри-
мають диплом магістра за спеці-
альністю «Управління міжнародним
бізнесом».

5. Магістерська програма
«ОБЛІК І АУДИТ  В УПРАВЛІННІ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІ-
СТЮ» (Accounting and Audit  in  the
Enterprise Management System)

Що отримають випускники про-
грами по  її закінченню:
• володіння основними положення-

ми теорії, методології, практики
бухгалтерського обліку, аналізу та
аудиту; 

• вміння використовувати сучасні
інформаційні системи і технології
для організації обліку та аудиту;

• практичні навички формування,
узагальнення та надання деталі-
зованої інформації для прийняття
управлінських рішень з урахуван-
ням специфіки роботи підпри-
ємств різних видів економічної
діяльності;

• практичні навички використання
сучасних зарубіжних методик
обліку при складанні фінансової
та управлінської звітності;

• здатність використовувати профе-
сійно-профільовані знання й прак-
тичні навички для організації про-
ведення різних видів господарсь-
кого контролю. 
Вивчаються дисципліни: Фінансо-

вий менеджмент, Менеджмент пер-
соналу, Організація обліку, Органі-
зація та методика аудиту, Облік і
звітність за міжнародними стандар-
тами, Управлінський контроль,
Фінансовий аналіз, Консолідація
фінансової звітності, Стратегічний
управлінський облік.

По закінченню студенти отри-
мають диплом магістра за спеці-
альністю «Облік і аудит».

Термін навчання – 1 рік 6 місяців. 

Тел..: +38(044) 458-0064
Тел./факс: +38(044) 456-3019

Email: ciam@kneu.edu.ua
Адреса: 03680, м. Київ, пр. Перемоги

54/1, 2 поверх, каб.218

Institute for English-Taught
Programmes

тел.: +38 (044) 371-6199, 
e-mail: ietp@kneu.edu.ua
Адреса: 03680, м. Київ, 

просп. Перемоги, 54/1, каб. 209

АНГЛОМОВНІ МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ
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Відділення довузівської підготовки
Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана
допомагає слухачам актуалізувати й
удосконалити знання, набуті в загально-
освітніх середніх навчальних закладах,

надає ґрунтовну підготовку тим, хто
вступатиме до коледжів та вищих
навчальних закладів України. Слухачі
мають можливість за власним вибором
підвищити рівень знань з таких дисцип-
лін: українська мова та література, анг-
лійська мова, математика, історія
України, географія, обравши різну кіль-
кість предметів із запропонованого
списку.

Для забезпечення високих результа-
тів складання зовнішнього незалежного
оцінювання знань та вступу до вищих
навчальних закладів України до співпра-
ці (читання лекцій та проведення прак-
тичних занять) запрошені викладачі уні-
верситету та досвідчені вчителі загаль-
ноосвітніх середніх навчальних закладів

м. Києва. Університет надає навчальні
аудиторії, технічне обладнання; слухачі
на договірних засадах забезпечені
навчально-методичною літературою з
усіх дисциплін.

Структура відділення
1. Підготовче відділення (денна

форма навчання).
2. Підготовчі курси:
• 8-місячні вечірні (для учнів 11 кла-

сів);
• 8-місячні заочні (для учнів 11 кла-

сів); 
• 4-місячні вечірні (для учнів 11 кла-

сів); 
• 4-місячні вечірні (для учнів 9 класів). 

Організація навчального процесу
Заняття на підготовчих курсах роз-

починаються:
- вечірня форма навчання:

- 8-місячні – з жовтня по травень;
- 4-місячні – з лютого по травень;

- заочна форма навчання – з жовтня
по травень (відповідно до графіка). 

Для навчання потрібно подати заяву
на ім’я ректора університету й укласти
договір. Заяви на 8-місячні курси
вечірньої та заочної форм навчання при-
ймають із вересня. Заяви на 4-місячні
курси вечірньої форми навчання при-
ймають з грудня.

Відділення довузівської підготовки
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Щороку збільшується кількість охочих
отримати бізнес-освіту. Контингент їх дово-
лі різноманітний, абітурієнтами стають люди
різних професій: лікарі, військові, інженери,
педагоги, підприємці-початківці, бізнесме-
ни, керівники фірм, а також ті, хто бажає під-
вищити свою кваліфікацію у сфері менедж-
менту.

Досвід переконує: лише навчальний
заклад з віковими традиціями та визнаним
ім’ям відкриває шлях до кар’єри й бізнесу.
Невипадково КНЕУ імені Вадима Гетьмана
входить до складу Міжнародної асоціації уні-
верситетів, що ведуть підготовку магістрів і
забезпечують її на рівні світових стандартів.
Університет ефективно інтегрується з євро-
пейською та світовою системами освіти.
Тому випускники нашого ВНЗ користуються
неабияким попитом на вітчизняному ринку
праці.

Відкриттю першого в Україні та унікально-
го за своєю функціональністю  Інституту біз-
нес-освіти передувало вивчення й узагаль-
нення кращих надбань найбільш передових

навчальних закладів світу. Були розроблені
програми, які пройшли експертизу в євро-
пейських та американських університетах та
відповідали міжнародним стандартам осві-
ти. Крім того, понад 200 викладачів прой-
шли стажування за кордоном, переймаючи
передовий досвід і методику викладання.
Вони стажувалися в Міжнародному валют-
ному фонді, Європейському банку рекон-
струкції і розвитку, ВНЗ і фірмах Австрії,
Великобританії, Канади, США, Китаю,
Німеччини, Франції, Італії, Туреччини та ін.

Інститут бізнес-освіти є координаційним,
навчально-методичним та адміністратив-
ним підрозділом університету, який здій-
снює підготовку магістрів з економіки,
менеджменту і права на базі вищої освіти
(спеціаліст, магістр) за такими освітньо-
професійними програмами:

� Бізнес-адміністрування (МБА)
� Управління міжнародним бізнесом
� Міжнародний фінансовий менеджмент
� Міжнародна торгівля
� Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

� Страховий менеджмент
� Банківський менеджмент
� Фінансовий менеджмент інвестицій-

них проектів
� Фінансова аналітика та інжиніринг у

банку
� Облік і аудит в управлінні підприєм-

ницькою діяльністю
� Менеджмент підприємницької діяль-

ності
� Стратегічний менеджмент
� Бізнес-аналітика
� Маркетинговий менеджмент
� Логістичний менеджмент
� Рекламний менеджмент
� Управління персоналом
� Правове регулювання економіки
� Менеджмент проектів і консалтинг
� Управління аграрним бізнесом
� Міжнародний облік і аудит
� Управління міжнародною конкуренто-

спроможністю
� Європейський бізнес
� Фінансовий контролінг
� Фінансова безпека корпорацій
� Міжнародне економічне право
Термін навчання: на заочній 

формі — 2 роки і 3 місяці.
Прийом документів від 1 червня до 23

серпня. Проведення вступного тестування з
економіки або правознавства здійснюється
від 25 до 28 серпня. Зарахування з 1 верес-
ня на конкурсній основі. 

Особливості навчання. У рамках
Інституту бізнес-освіти повністю реалізовані
концептуальні ідеї щодо підготовки фахівців
європейського рівня у сфері економіки,
менеджменту і права. За досягнення в біз-
нес-освіті протягом останніх п’яти років
щорічно отримувалася  нагорода  за
Міжнародним рейтингом університетів та
бізнес-шкіл EDUNIVERSAL «3 PALMES
excellent business school».

Конкурентними перевагами нашої
бізнес-школи є:

- диверсифікація навчальних програм;
- підготовка спільно з іноземними ВНЗ-

партнерами магістрів за програмами
«Бізнес-адміністрування», «Управління між-
народним бізнесом», «Міжнародна торгів-
ля», «Міжнародний фінансовий менедж-

мент» з видачею  додатково до диплому
міжнародних сертифікатів;

- вивчення слухачами іноземних мов за
інтенсивними методиками.

Кадрове забезпечення. В Інституті біз-
нес-освіти існують наступні критерії форму-
вання кадрового ресурсу, який забезпечує
навчальний процес:

� реально діє загальноприйнята у світо-
вій практиці система вибору студентами
викладачів на конкурсній основі;

� крім авторитетних викладачів КНЕУ,
значна частина яких має досвід практичної
роботи, до викладання ряду навчальних
дисциплін та керування дипломними робо-
тами ми прагнемо якнайширше залучати
вчених Національної академії наук, керівни-
ків фірм, практиків-менеджерів та держав-
них посадовців високого рангу. Ми вбачає-
мо в цьому вагому конкурентну перевагу
нашої бізнес-школи серед аналогічних
інституцій в Україні й одночасно вирішенням
найгострішої для всіх бізнес-шкіл світу про-
блеми – підвищувати частку менеджерів-
практиків серед викладацького корпусу;

� запрошення до викладацької роботи
іноземних фахівців. Щоб максимально
результативно використати їх досвід і знан-
ня, ми не обмежуємося їх виступами перед
студентами, але й організуємо семінари для
викладачів, тренінги, дискусії, наукові кон-
ференції. Ми вбачаємо в цьому вагому кон-
курентну перевагу нашої бізнес-школи
серед аналогічних інституцій в Україні і одно-
часно вирішення найгострішої для всіх біз-
нес-шкіл світу проблеми – підвищувати
частку менеджерів-практиків серед викла-
дацького корпусу.

З урахуванням зарубіжного досвіду ми
почали практикувати проведення занять
двома викладачами одночасно – тандемом.
Один із них – викладач КНЕУ, другий – прак-
тик. Це досить ефективна форма занять, яка
позитивно сприймається аудиторією.
Завдяки міжнародному співробітництву
також відбувається інтеграція навчальних
програм та постійно збагачується зміст
навчальних планів.

Інноваційні методики та технології. Ми
переконані, що освіта завжди повинна випе-
реджати практику. Тому всі магістерські
програми достатньо насичені і використо-
вують найсучасніші методи як теоретичної,
так і практичної підготовки. В Інституті біз-
нес-освіти ведеться постійна робота по вив-
ченню та апробації в навчальному процесі
сучасних освітніх методик та технологій,
котрі, як свідчить світовий досвід, ефектив-
но використовуються в бізнес-освіті. В
нашому Інституті запроваджена нова форма
аудиторних занять – контактні заняття, яка
вимагає гнучкого поєднання сучасних форм
і методів викладання, таких як:  інтерактивні
заняття з використанням мультимедійних
засобів, предметні та міждисциплінарні тре-
нінги, кейси, ситуаційні вправи, ділові ігри,
дистанційні форми навчання. Такі методики
роблять навчальний процес гнучким з огля-
ду на місце та час його проведення, вибір
матеріалу і доступність до нього, дозво-
ляють врахувати індивідуальні запити та
інтереси студентів.

Матеріально-технічне забезпечення.
Інститут бізнес-освіти має власну бібліоте-
ку, читальний зал, комп’ютерні  класи та
аудиторії, що облаштовані мультимедійни-
ми системами та Wi-Fi, а також  надає мож-
ливість дистанційного спілкування з викла-
дачами через Інтернет-мережу. Ми повні-
стю забезпечуємо  студентів підручниками
та навчально-методичними матеріалами,
маємо власну серію практичних видань
«МБА-studio».

Працевлаштування. За роки існування
Інституту бізнес-освіти зусиллями провідних
кафедр університету підготовлено понад
12000 менеджерів, які працюють на ключових
посадах у банківській, фінансовій та бізнесо-
вій сферах, державній службі. Понад трид-
цять випускників захистили згодом канди-
датські дисертації на різних кафедрах універ-
ситету, а також чотири докторські. Отже, для
більшості наших випускників навчання в
Інституті бізнес-освіти забезпечило чудові
стартові можливості кар’єрного зростання і
відкрило безмежні перспективи змінити своє
життя на краще. Ще під час навчання до 25%
студентів  отримують підвищення по службі
або змінюють місце роботи.

ІНСТИТУТ БІЗНЕС-ОСВІТИ 
Друга вища освіта

Ди ре к тор
ПО РУ Ч НИК

Ана то лій  Ми хай ло вич,
доктор економічних наук,

професор

тел.: (044) 205-5480

Адреса:  04050,  м. Київ,
вул. Мельникова, 81,

кімн. № 3,18,19.
Проїзд: ст. метро «Лук’янівська»,

трол. № 16, 19, 23.
Контактні телефони:

(044) 205-5470,  205-5473, 
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Підго тов ку іно зем них гро ма дян універ -
си тет здійснює з 1961 ро ку. Сьо годні в
універ си теті нав чається близь ко 300 сту -
дентів�іно земців. За весь період діяль -
ності універ си те том підго тов ано 2170
сту дентів з 60 країн світу,  187 аспірантів
от ри ма ли дип ло ми кан ди датів на ук,
прой шли ста жу ван ня 72 вик ла дачі з 24
країн світу. Підго тов ка і пе репідго тов ка
кадрів ви щої кваліфікації здійснюється в

універ си теті че рез аспіран ту ру, док то -
ран ту ру на кон т рактній ос нові під
керівниц твом ви со ко к валіфіко ва них вик -
ла дачів. Універ си тет здійснює дов го т ри -
ва ле та ак тив не на уко ве і ме то дич не спів-
робітниц тво з універ си те та ми. 

В'їзд в Ук раїну для нав чан ня в універ -
си теті здійснюється за на яв ності освітян-
ської візи, оформ ле ної у По сольстві Ук -
раїни в країні про жи ван ня.

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

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

� заяву-анкету;
� оригінал та копію документа про

попередню освіту;
� оригінал та копію документа (додат-

ка до документа про освіту), в якому

міститься інформація про його успішність
з навчальних дисциплін;

� копію документа про народження;
� медичний сертифікат про стан здо-

ров’я, засвідчений офіційним органом
охорони здоров’я країни, з якої прибув
іноземець, і виданий не пізніше ніж за два
місяці до від’їзду на навчання в Україну;

� копію паспортного документа іно-
земця або документа, що посвідчує особу
без громадянства з перекладом на укра-
їнську мову та завіреного нотаріально;

� дійсний поліс медичного страхуван-
ня (крім іноземців, які прибули з країн, з
якими укладено угоди про безоплатне
надання екстреної медичної допомоги);

� 6 фотокарток розміром 3,5х4,5 мм;
� копію посвідчення закордонного

українця (за наявності).
Документи, зазначені у підпунктах 2–4

цього пункту, мають бути перекладені
українською мовою з нотаріальним
засвідченням перекладу.

До ку мен ти по винні бу ти засвідчені
відповідно до за ко но дав ства країни їхньої

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

Іно земні гро ма дя ни, які не во лодіють
російською (ук раїнською) мо вою, ма ють
мож ливість її опа ну ва ти на підго тов чо му
відділенні універ си те ту, після успішно го
закінчен ня яко го во ни мо жуть про дов жи -
ти нав чан ня на будь-яко му фа куль теті
КНЕУ чи в інших ви щих нав чаль них за кла -
дах Ук раїни.

На підго тов чо му відділенні іно земні
гро ма дя ни, окрім мов ної підго тов ки, от -
ри мують знан ня з дис циплін, що не -
обхідні для по даль шо го нав чан ня на ос -
нов них фа куль те тах. На пер ших двох кур -

сах функціону ють нав чальні гру пи, де вик -
ла дан ня про во дить ся російською мо вою
(російсько мов ний потік), вод но час сту -
ден ти вив ча ють ук раїнську мо ву, не -
обхідну їм для по даль шо го нав чан ня.

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

Магістри з еко номіки за ба жан ням про -
дов жу ють нав чан ня в аспіран турі універ -
си тету.

Завідувач відділення
КОВАЛЬЧУК 

Тетяна Михайлівна

тел./факс.: (044) 456�0364
тел.: (044) 456�0302

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

кімн. 418а

Відділення з підготовки іноземних громадян
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Бібліотека КНЕУ – одна з найбільших, найста-
ріших вузівських бібліотек міста Києва, засно-
вана в 1906 році. Бібліотека є інформаційним та
культурно-просвітницьким структурним підроз-
ділом університету, сприяє навчальному, нау-
ковому і виховному процесам.

За рік бібліотека обслуговує понад 30 тисяч
читачів.

До послуг студентів:
Документний фонд бібліотеки, що є універ-

сальним і нараховує понад 1 250 тис. примірни-
ків, до складу якого входять наукові, науково-
популярні, навчальні, довідкові, інформаційно-
бібліографічні, художні видання українською,
іноземними мовами (на традиційних та елек-
тронних носіях інформації).

Електронний каталог на фонд бібліотеки,
передплачені та інші інформаційні ресурси у он-
лайн доступі, комп’ютерна техніка, зони Wi-Fi та
вільний доступ до мережі Інтернет.

Усі читачі мають змогу отримувати навчальну

літературу на період вивчення дисциплін на
абонементах та користуватись науковою,
періодичною та іншою літературою в читальних
залах.

Абонементи:
- наукової літератури;
- іноземної літератури;
- художньої літератури;
- навчальної літератури для:
• студентів 1-го курсу;
• студентів 2-3-го курсів;
• студентів 4-го курсу та магістрантів;
• студентів Інституту бізнес-освіти;

Спеціалізовані читальні зали:
- електронних ресурсів;
- довідкових видань та нових надходжень;
- іноземної літератури;
- періодичних видань;
- українознавства;
- кабінет економічної класики.
Читальні зали для:
- професорсько-викладацького складу;
- магістрантів та аспірантів;
- студентів старших курсів (4-го курсу);
- студентів молодших курсів (1-3 курси);
- студентів першого курсу;
- студентів Інституту бізнес-освіти;
- студентів факультету інформаційних систем

і технологій та Коледжу;
- загальний читальний зал.

Право користування бібліотекою мають:
Студенти, магістранти, аспіранти, профе-

сорсько-викладацький склад та співробітники
структурних підрозділів ДВНЗ «КНЕУ імені
Вадима Гетьмана».

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,
трав’яне покриття на стадіоні одне з кращих в
Україні, під час проведення міжнародних змагань
з футболу на стадіоні КНЕУ тренуються сильніші
молодіжні команди Європи і світу. На стадіоні
проводиться чемпіонат Європи з футболу серед
студентів, проводилось відкриття VIII літньої
Універсіади України. Також діють три те ні с них 
ко р ти для гри у ве ли кий те ніс, від ре мо н то ва ний
та пе ре осна ще ний ба сейн, спор ти в ні май да н чи -
ки, тре на же р ні та іг ро ві за ли, за ли для за нят ь ае -
ро бі кою, бо к сом, єди но бор с т вом, зал ре а бі лі та -

цій но го центру. Ство ре ні спри я т ли ві умо ви для
за нять фі з ку ль ту рою і спо р том, на спор ти в них
ба зах од но ча с но мо жуть за йма ти ся до 1000 
сту де н тів.

Го ло вною ме тою ФСК «Е ко но міст» є ство рен -
ня зра з ко вої ма те рі а ль но� те х ні ч ної ба зи в уні -
вер си те ті для під ви щен ня май с те р но с ті й до ся г -
нен ня ви со ких спор ти в них ре зуль та тів та про ве -
ден ня на вча ль них за нять з фі зи ч но го ви хо ван ня.

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

Під ке рі в ни ц т вом про ві д них ви кла да чів та тре -
не рів уні вер си те ту ство ре ні збі р ні ко ман ди з та -
ких ви дів спо р ту: пла ван ня, бокс, фу т бол, 
ба д мі н тон, ле г ка ат ле ти ка, ат ле ти ч на гі м на с ти ка,
чо ло ві ча команда 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 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 2200 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 була 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
Директор 

КУРИЛЕНКО Тетяна Володимирівна 
кандидат економічних наук

тел.: (044) 503-8437

Головний корпус бібліотеки – вул. Дегтярівсь-
ка, 49-ґ (дирекція, структурні підрозділи, книгосхо-
вище, читальні зали та абонементи навчальної, нау-
кової, художньої літератури та ін.);

загальний читальний зал – проспект Перемоги,
54/1, навч. корпус № 1, тел.: 371-6138;

читальний зал та абонемент навчальної літерату-
ри для студентів першого курсу – вул. Мельникова,
79/81, навч. корпус № 5, тел.: 205-5401;

читальний зал та абонемент для студентів Інсти-
туту бізнес-освіти – вул. Мельникова, 79/81, 
навч. корпус № 6, тел.: 205-5462;

читальний зал для студентів факультету інформа-
ційних систем і технологій та Коледжу факультету
інформаційних систем та технологій; абонемент для
студентів Коледжу інформаційних систем та техно-
логій – Львівська площа, 14, навч. корпус № 7, 
тел.: 235-8255.

e-mail: library@kneu.edu.ua
http://lib.kneu.edu.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 України

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

Центр культури 
і мистецтв

Центр куль ту ри і ми с тецтв Київсько го
національ но го еко номічно го універ си те ту
імені Ва ди ма Ге ть ма на є ме то дич ним цен т ром
куль тур но�ви хов ної ро бо ти, місцем не фор -
маль но го спілку ван ня, фор му ван ня ат мо сфе -
ри по ро зуміння, зла го ди, то ва рись ких,
дружніх взаємин між сту ден та ми різних
національ но с тей, віро с повідань, політич них
пе ре ко нань, що спри я ють са мо с т вер д жен ню і
роз вит ку осо би с тості.

Го ло вною ме тою діяль ності Цен т ру ви с ту -
па ють фор му ван ня цілісної і всебічно роз ви -
не ної осо би с тості, по пу ля ри зація інте лек ту -
аль но го і змістов но го дозвілля, різно манітних
видів і на прямів ху дож ньо�твор чо го ви ко -
навсько го ми с тец тва (во каль но го, му зич но го,
хо рео графічно го, об ра зот вор чо го то що), а та -
кож роз крит тя твор чо го по тенціалу сту -
дентської мо лоді, оз най ом лен ня  з куль тур но-
ми с тецьким над бан ням світу, ор ганізація
дозвілля та куль тур но го відпо чин ку сту дентів,
вик ла дачів та співробітників КНЕУ ім. В. Ге ть -
ма на.

У Центрі куль ту ри та ми с тецтв КНЕУ 
ім. В. Ге ть ма на діють ми с тецько�творчі студії з
різних куль тур но�ми с тецьких на прямів. 

Хо рео графічне ми с тец тво пред став ле но у
Хо рео графічній студії, де ор ганічно поєдна ли -
ся баль на та су час на хо рео графія. 

В Інстру мен таль но
ор ке с т ровій студії нав -
ча ють му зичній гра моті, грі на му зич них
інстру мен тах, вив ча ють різно манітні на пря ми
ес т рад но го та кла сич но го інстру мен таль но го
ви ко нав ства. У цій студії існує кілька різних ко -
лек тивів, а са ме: во каль но�інстру мен тальні
ан самблі та рок�гур ти з різнобічними сти ль о -
вими на пря ма ми, ан самбль пер куссіоністів
(гра на удар них інстру мен тах), з 2009 ро ку діє
ан самбль скри палів "Вірту о зи КНЕУ".

Во каль но
хо ро ва студія, у якій нав ча ють ми -
с тец тву співу, во лодінню своїм го ло сом у
різних жа н рах во каль но го ми с тец тва, пред -
став ле на такими на пря ма ми: секція со льно го
співу, во кальні ан самблі.

Ху дож ньо�де ко ра тив не ми с тец тво зав жди
при ваб лю ва ло твор чих осо би с то с тей, і то му
бу ла відкри та студія об ра зот вор чо го ми с тец -
тва та ди зай ну, де вив ча ють ака демічний жи -

во пис і ри су нок, графічний та по бу то вий ди -
зайн і де ко ра тив но�при клад не ми с тец тво. 

В ек с пе ри мен таль но му те атрі
студії "Бо ге ма"
вив ча ють ви ди сценічно го ви ко навсько го ми с -
тец тва, пра цю ють над ак торською май -
стерністю, ство рю ють різні роз ва жальні про гра -
ми, гу мо ри с тичні ви с та ви, мю зик ли, ес т радні
мініатю ри, про во дять кон кур си, фе с ти валі. 

Стра тегічни ми на пря ма ми ро бо ти Цен т ру
куль ту ри і ми с тецтв, окрім ро бо ти куль тур но-
ми с тецьких студій, є ор ганізація та про ве ден -
ня куль тур но�ма со вих за ходів, а са ме:  лек -
торіїв на ми с тец твоз навчі те ми; бесід-
зустрічей з ве те ра на ми Ве ли кої вітчиз ня ної
війни, ге ро я ми війни та праці; свят ку ван ня
ювілей них дат як за галь но національ но го, так і
місце во го зна чен ня; ве чорів свят ко вих, об ря -
до вих, ка лен дар них, те ма тич них, му зич них,
те а т раль них, літе ра тур них; кон цертів твор чих
ко лек тивів та ок ре мих ви ко навців Цен т ру
куль ту ри і ми с тецтв Київсько го національ но го
еко номічно го універ си те ту; пре зен тацій
творчих здо бутків сту дентів, аспірантів,
співробітників та вик ла дачів універ си те ту у га -
лузі куль ту ри і ми с тец тва; ве чорів ук раїнської
куль ту ри та ми с тец тва, об ря до вих ма со вих гу -
лянь; ви с та вок та вернісажів ху дож ньої студії
об ра зот вор чо го ми с тец тва та ди зай ну; днів
відкри тих две рей для май бутніх абітурієнтів,
по свя чен ня у сту ден ти пер шо кур сників та днів
фа куль тетів Київсько го національ но го еко -
номічно го універ си те ту; внутрішніх універ си -
тетських фе с ти валів ("Сту дентський БУМ",
Фе с ти валь-кон курс ук раїнської тра диційної та
ес т рад ної су час ної пісні "Пісен на Феєрія", ук -
раїнських на род них ве чор ниць то що). Та кож у
Центрі куль ту ри і ми с тец тва ста ло тра -
диційним про ве ден ня те ма тич них кон цертів, у
яких бе ре участь Дер жав ний ака демічний ес т -
рад но-сим фонічний ор кестр Ук раїни. Зав дя ки
цьо му ви со ко п ро фесійно му ко лек ти ву сту -
ден ти ма ють змо гу по знай о ми тись із кра щи -
ми здо бут ка ми ук раїнської та світо вої му зич -
ної куль ту ри.

В Центрі куль ту ри і ми с тецтв пра цю ють мо -
лоді, та ла но виті, енергійні спеціалісти, ху дож -
ни ки, ба лет мей сте ри�хо рео гра фи, ак то ри,
ре жи се ри, му зи кан ти. 

Директор Центру культури і мистецтв
кандидат педагогічних наук, лауреат

міжнародних конкурсів естрадної пісні,
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