
MIHICTEPCTBO OCBITI/ I HAYKI/ YKPATHT/

,[epxaannil evuJu fi Haaqanr,uuit 3aKfla4
(Kl4lBCbKtAn HAqtOH AJlbHtAn EKOHOM lrlHnn vHIBEPCIATET

inaeni Ba4r va l-etuuaHa>>

HAKA3
<< 03 )) 20 Ne /16O

llpo sarnep4lKeHHrl nepeniry rIJIarHIrx
rrocnyr y c@epu oceirHroi 4irmnocri,
rqo 6y4yrb HaAaBaracx,{epxaBHl4M
Btlrrlr4M HaBrr€uIbHI4M 3aKJIaAOM

<<Kuie cbKrafi naqi o n wtslrtuit er<oHouiqnzfi
yninepcurer iueni Ba4uua ferruana>>
y 201712018 nan.ranbHoMy poqi

Kepyro.rucr 3aronou Yrpainz dlpo Br4n{y ocniry>>, rocraHoBoro Ka6inery
MiHicrpin Yrpainu nil 27.08.2010 Ns 796 dlpo 3arBepA)KeHHr nepeniry nJrarHLIX

rrocJryr, xri nroxyrb Ha4aBarr4cfl. HaBq€LrrbHLrMLr 3aKJra4aMpr, inruuuu ycraHoBaMLr ra
3aKJraAaMr4 crrcreMr{ ocnirn, rrlo Harrexarb Ao ,4epxannoi i t<oiraynamHoi Qopuz
enacHocri) (is suiHaur,r), Craryrou ,{epxannoro Brrlrloro HaBrI€uIbHoro 3aKJIaAy

<<KuiscbKzfi naqroHaJrbHnvr eroHorr,ri.trzfi yHinepcl'ITer il,reni BaAuwa ferrNrana> s

ypaxyBaHHrM BrrMor cuilrnoro HaK€r3y Minicrepcrna oceirz i nayr<u Vrcpainu,
MinicrepcrBa eKonouirz YrpaiuH, Minicrepcrna Sinancis Vrpainz sia 23.07.2010
Js 73619021758 dlpo 3arBepruKeHH-fl nop.a4rin lrra4aH:nfl TIJTaTHLIX rocrlyr Aepx{aBHLIMI4

TaKOMyHaJIb}IIdI0'dT4HaBq€UrbHr4Mr43aKJraAaMLI>>

HAKA3YIO:

1. 3arnep4urrr repenir nrarHzx rrocJryr y c$epz ocnirHroi 4iamnocri, lrt
6y4yrr Ha4aBarvrcr,,y 201712018 Hae.{anbHoMy poqi [epxtaBHr'rM BTIITII4M HaBrr€UIbHLIM

3aKJraAoM t<Kziscxufi naqionarrrrufi. eronouiqnufi yninepcurer inreni BaArzua
femvrana>> sriAHo AoAarKy Ao AaHoro HaKa3y (aani -,{o4aror).

2. flnauri oceirui rocJryrr4, nepe46aveni TIyHKTaMLI I,2,3,7 Ta 8 ,{o4au<y,
HaAaBarvr 3aMoBHLrKaM Qiszvnvvr tala6o rcprlALrrrHl4M Ha uiAcraei AoroBopy
(roHrparry).

3. Inrui urauri ocsirHi rrocnyrrr Ha4aBaru Ha ui4crasi nzcr\aonoi sassz, Ho
cKJraAaerbcr 3aMoBHr{KoM y AosimHifi Sopvri ra noAaerrc.r ni,qnosi.qanrHifi oco6i.

4. llocryrn, nepe46aueui nyHKraMIz 4, 9 ra 10 ,{o4arrcy, Ha4aBarkr Ha

6esounarnifi ocnosi .qirqNa-cr4poraM, 4ir-avr, nog6aerenzx 6arrriecrroro uirnynaunx,
ra oco6au s ix.rlrcira.

4. BilnoniAalurzvr oco6au 3alr.a4aHus. rrJrarHr+x ocsirHix rrocJrlir, 3a3HarIeHI{x y

{o4arxy, sa6esueqr4Tr4 po3Miulenus AaHoro HaK€By Ha inQoprr,raqifinux cren.qax ycix
HaBrrarrbHr4x Koprycis YHisepcr{rery.
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5. Ilenrpy aBroMarlrgaqii yupauinnx yninepczreroM (Ierqyr C.B.)
g a6 esue.r urn orrpvrJrroAHeHHr AaHoro HaKzrgy n iHS oprr,raqift nux Mepexax.

6. Konrponr 3a BLTKoHaHHTM rlboro HaKa3y uoKJIacrI4 Ha upopercropin

siAuoniAHo Ao rIoBHoBaxeHb.

Perrop JI.f. JIyr'suesro

flpoerr HaKa3y BHocrITb :

JI.f. Kysrrvreuro A.M.Konor

T.e O6oreHcbKa

B.I.9yxnron

JI.JI. Anrosrox

C
[erca11O
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O.K.Illa(paruott

C.O.I{unr6arlroK
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XnisHufi
lHCTlrryry

.lI.IllynrNeuro
Incruryry iu(fopruaqifiuux

C.C.Baruaen
o13HeC-OCBITI,I
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nx xeaniQirauii
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ft cexpetap npuftuanruoi xotrlicii

A.M.llonruofir<o
BlAAUry

T.B.Oecqgnixosa
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"облік, аудит та оподаткування", 
"економіка підприємства", 
"менеджмент бізнес-організацій",  
"підприємницька діяльність", 
"публічне управління та адміністрування",
"економічна кібернетика", 
"комп'ютерні науки","
"системний аналіз",  
"кібербезпека", 
"управління персоналом та економіка праці", 
"регіональна економіка та місцеве 
самоврядування",
 "екологічна економіка", 
"маркетинг", 
"комерційна діяльність та логістика",  
"туризм",
 "правознавство" 

денна 85 200,00 10 650,00 4 роки

"економіка агробізнесу", 
"облік, аудит та оподаткування агробізнесу", 
"менеджмент агробізнесу", 
"економічна теорія", 
"національна економіка", 
"економічна та соціальна психологія", 
"соціологія економіки та підприємництва"

денна 72 400,00 9 050,00 4 роки

"соціально-економічна статистика" денна 66 400,00 8 300,00 4 роки

"професійна освіта (економіка)" денна 62 000,00 7 750,00 4 роки

"правознавство" заочна 39 600,00 4 950,00 4 роки
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"облік, аудит та оподаткування",
"фінанси", 
"банківська справа",
 "облік, аудит та оподаткування агробізнесу",  
"економіка підприємства", 
"менеджмент бізнес-організацій",
"підприємницька діяльність",
"публічне управління та адміністрування",   
"економічна кібернетика",  
"соціально-економічна статистика",  
"комп'ютерні науки",
 "міжнародна економіка",
 "міжнародний бізнес",
"управління персоналом та економіка праці",
"маркетинг"

заочна 38 000,00 4 750,00 4 роки

"облік, аудит та оподаткування", 
"фінанси",
 "банківська справа",
 "економіка агробізнесу", 
"облік, аудит та оподаткування агробізнесу",  
"менеджмент агробізнесу",
"економіка підприємства", 
"менеджмент бізнес-організацій",
 "економічна кібернетика", 
 "соціально-економічна статистика", 
"міжнародна економіка", 
"управління персоналом та економіка праці",
"маркетинг"

дистанційна 36 800,00 4 600,00 4 роки
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1.2. магістра 
за наступними спеціалізаціями:

"фінанси і кредит",
"банківська справа", 
"міжнародна економіка", 
"правознавство"

денна 39 840,00 12 450,00 1 рік 6 міс.

 "облік, аудит та оподаткування", 
 "економічна теорія", 
"економіка підприємства", 
"менеджмент бізнес-організацій",
 "підприємницька діяльність",
 "публічне управління та адміністрування", 
"економічна кібернетика",
 "соціально-економічна статистика", 
"інформаційні управляючі системи та 
технології", 
"управління персоналом та економіка праці", 
"маркетинг"

денна 36 000,00 11 250,00 1 рік 6 міс.

"економіка підприємств аграрно-
промислового комплексу", 
"облік, аудит та оподаткування в АПК",

денна 32 640,00 10 200,00 1 рік 6 міс.

 "фінанси і кредит" ,
"банківська справа",
 "економіка підприємства",
"підприємницька діяльність",
"економічна кібернетика", 
"соціально-економічна статистика",
"міжнародна економіка", 
"правознавство"

заочна 26 820,00 7 450,00 1 рік 8 міс.
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"облік, аудит та оподаткування", 
"економіка підприємств аграрно-
промислового комплексу", 
"облік, аудит та оподаткування в АПК", 
"менеджмент бізнес-організацій",  
"публічне управління та адміністрування", 
"управління персоналом та економіка праці",
 "маркетинг" 

заочна 25 560,00 7 100,00 1 рік 8 міс.

1.3. магістра 
на англомовних акредитованих  WASC 

США програмах:

декани та завідувачі 
відповідними 
кафедрами ФМЕіМ та 
ФЕтаУ, директор 
Інституту англомовних 
програм

"бізнес-адміністрування (Глобальний бізнес; 
Управління розвитком бізнесу (МВА)"

денна 61 440,00 19 200,00 1 рік 6 міс.

денна 54 080,00 16 900,00 1 рік 6 міс.

дистанційна 31 680,00 9 900,00 1 рік 6 міс.

1.4. на англомовних програмах

 бакалавра
за наступними спеціалізаціями:

"міжнародна економіка", "економіка 
підприємства" (4-й курс)

денна 10 750,00 5 375,00 1 рік 

 магістра  
за наступними спеціалізаціями:

"міжнародна економіка (Міжнародний 
менеджмент)"
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"економіка підприємства (Менеджмент 
проектів і колсалтинг)";
"підприємницька діяльність (Менеджмент 
підприємницької діяльності)";
"облік, аудит та оподаткування (Облік і аудит 
в управлінні підприємницькою діяльністю);"
"фінанси і кредит (Фінансовий менеджмент у 
сфері бізнесу)";
"управління персоналом та економіка праці 
(Управління персоналом)"

денна 17 200,00 5 375,00 1 рік 6 міс.

1.5. курсантів невійськових вищих 
навчальних закладів

Кафедра військової підготовки - 
навчальний корпус № 6, 
вул. Мельникова, 79/81

денна 17 900,00 4 475,00 2 роки
завідувач кафедри 

військової підготовки

1.6.  доктора наук в докторантурі
обрані   факультети та 

інститути - навчальні корпуси 
за їх розташуванням 

денна 56 000,00 14 000,00 2 роки
завідувач відділу 

аспірантури і 
докторантури

денна 98 800,00 12 350,00 4 роки

заочна 74 800,00 9 350,00 4 роки

2. Навчання для здобуття другої вищої 
освіти:

Інститут бізнес-освіти -
навчальний корпус № 6, 
вул. Мельникова, 79/81

директор Інституту 
бізнес-освіти

за магістерською програмою         "бізнес-
адміністрування" 
(спільна програма ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана" /Міжнародна бізнес-школа BBSI, 
Великобританія)

заочна 43 470,00 9 450,00

2 роки 3 міс. 
(диплом магістра 

КНЕУ та 
сертифікат 

BBSI)

1.7.  доктора філософії в аспірантурі
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за магістерськими програмами з міжнародної 
економіки:

"управління міжнародним бізнесом",
"міжнародний фінансовий менеджмент", 
"міжнародна торгівля" 
(спільні програми ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана" / Міжнародна бізнес-школа BBSI, 
Великобританія)

за іншими програмами заочна 35 880,00 7 800,00 2 роки 3 міс.

на англомовних магістерських програмах 
(для громадян України):

"облік, аудит та оподаткування (Облік і аудит 
в управлінні підприємницькою діяльністю)"

заочна 48 990,00 10 650,00 2 роки 3 міс.

"бізнес -адміністрування (Глобальний бізнес; 
Управління розвитком бізнесу)", 
"фінанси і кредит (Фінансовий менеджмент у 
сфері бізнесу)", 
"економіка підприємства (Менеджмент 
проектів і колсалтинг)"

заочна 47 150,00 10 250,00 2 роки 3 міс.

на англомовних магістерських програмах
(для іноземних громадян):

"облік, аудит та оподаткування (Облік і аудит 
в управлінні підприємницькою діяльністю)", 
"бізнес -адміністрування (Глобальний бізнес; 
Управління розвитком бізнесу)", 
"фінанси і кредит (Фінансовий менеджмент у 
сфері бізнесу)", 
"економіка підприємства (Менеджмент 
проектів і колсалтинг)"

заочна

4 990 дол. 
США по 

курсу НБУ 
на день 
оплати

1085 дол. 
США по 

курсу НБУ 
на день 
оплати

2 роки 3 міс.

заочна 40 020,00 8 700,00

2 роки 3 міс. 
(диплом магістра  

КНЕУ та 
сертифікат 

BBSI)
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3. Підвищення кваліфікації: Інститут підвищення 
кваліфікації -

навчальний корпус № 1, 
пр.-кт Перемоги, 54/1

директор Інституту 
підвищення
 кваліфікації

викладачів вищих навчальних закладів денна 2 300,00 -
згідно навчальних 

планів

за програмами:
         бригадири  ТОВ «Ашан Україна                                                              
        Гіпермаркет»

денна 2 400,00  -
згідно навчальних 

планів

        розробка програмного забезпечення
        на платформі. NET

денна 2 500,00  -
згідно навчальних 

планів

        маркетинговий менеджмент денна 2 500,00  -
згідно навчальних 

планів

на замовлення фізичних та юридичних осіб 
(мінім. кількість слухачів у групі 10 осіб)

денна 22,00  - за 1 годину

4. Підготовка до вступу: Відділення довузівської 
підготовки -

навчальний корпус № 5,                              
вул. Мельникова, 79/81

директор Інституту 
підвищення

 кваліфікації,
завідувач відділення 

довузівської підготовки

до ВНЗ  III - IV рівня акредитації 
на підготовчому відділенні

заочна
1 120,00 - 8 місяців

до ВНЗ  III - IV рівня акредитації 
на підготовчих курсах

вечірня 4 200,00 - 8 місяців

те ж, з однієї дисципліни вечірня 1 400,00 - 8 місяців

до ВНЗ  III - IV рівня акредитації 
на підготовчих курсах

вечірня 3 000,00 - 4 місяці

те ж, з однієї дисципліни вечірня 1 000,00 - 4 місяці
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5. Проведення атестації осіб, які 
претендують на вступ на державну службу, 
щодо вільного володіння державною 
мовою 

Кафедра української  мови 
навчальний корпус № 5,                              
вул. Мельникова, 79/81, 

ауд.307

770,00 грн.
(з урах.ПДВ)

 - 4 години

завідувач кафедри 
української мови

6. Видача за результатами атестації 
посвідчення (дубліката) щодо вільного 
володіння державною мовою 

25,00 грн.
(з урах.ПДВ)

 - за зверненням

7.  Прийом кандидатських іспитів:

обрані   факультети, інститути - 
навчальні корпуси за 

розташуванням факультетів, 
інститутів

завідувач відділу 
аспірантури і 
докторантури

    з іноземної мови

згідно з  
робочими 

програмами 
відповідних 

кафедр КНЕУ

2 500,00 -

згідно з  робочими 
програмами 
відповідних 

кафедр КНЕУ

    з економічної теорії, 
    з філософії,
    зі спеціальності за напрямом

згідно з  
робочими 

програмами 
відповідних 

кафедр КНЕУ
1 500,00 -

згідно з  робочими 
програмами 
відповідних 

кафедр КНЕУ

8. Підготовка до захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня доктора 
філософії (кандидат наук) та його 
проведення

10 500,0 грн.
(з урах.ПДВ)

-

9. Проведення понад обсяги, встановлені 
навчальними планами:

9.1. курсів іноземних мов

науково-освітній центр 
«Інтенсив» - 

навчальний корпус № 5, 
вул. Мельникова, 79/81

директор науково-
освітнього центру 

«Інтенсив»
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для школярів, студентів ВНЗ III та IV рівня 
акредитації, аспірантів, слухачів 
післядипломної освіти (група 8-10 осіб)

денна/
вечірня

2 580,00 - 60 акад. годин

те ж (група 6-8 осіб)
денна/
вечірня

3 240,00 - 60 акад. годин

для студента ВНЗ III або IV рівня акредитації, 
аспіранта або слухача післядипломної освіти 
(індивідуально)

денна/
вечірня

5 800,00
(290грн. за 1 год)

- 20 акад. годин

9.2. короткострокових курсів з іноземної 
мови 
для аспірантів, слухачів післядипломної 
освіти (група 4-6 осіб):

комунікативний спеціалізований бізнес-курс 
денна/
вечірня

2 250,00 - 30 акад. годин

те ж ( індивідуально)
денна/
вечірня

9 832,00 - 30 акад. годин

те ж ( індивідуально)
денна/
вечірня

6 595,00 - 20 акад. годин

спеціалізований курс 
денна/
вечірня

1 600,00  - 20 акад. годин

професійно орієнтований інтенсивний курс 
денна/
вечірня

1 600,00 - 20 акад. годин

9.3. курсів китайської мови 
(з видачею документа про освіту)

Інститут вищої освіти, 
навчальний корпус № 1,   

 пр-кт Перемоги, 54/1

поза 
навчальний 

час
2 980,00 - 40 акад. годин

директор Інституту 
вищої освіти

10.  Навчання за міжнародною 
сертифікаційною програмою СІМА 
«Управління ефективністю бізнесу»
 з дисциплін:

Інститут вищої освіти, 
навчальний корпус № 1,   

 пр-кт Перемоги, 54/1
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ВА2 «Fundamentals of Management 
Accounting» 
(«Основи управлінського обліку»)

для студентів Університету
поза 

навчальний 
час

2 100,0 грн.
(без урах.ПДВ)

 - 30 акад. годин

для інших споживачів
поза 

навчальний 
час

3 000,0 грн.
(без урах.ПДВ)

 - 30 акад. годин

P1 «Management Accounting» 
(«Управлінський облік»)

поза 
навчальний 

час

3 500,0 грн.
(без урах.ПДВ)

- 40 акад. годин

F1 «Financial Reporting and Taxation» 
(«Фінансова звітність та оподаткування»)

поза 
навчальний 

час

3 500,0 грн.
(без урах.ПДВ)

- 40 акад. годин

11. Навчання студентів, аспірантів  з числа 
іноземців:

обрані факультети, інститути 
за місцем їх розташуванням

декани факультетів, 
директори інститутів та 
завідувачі відповідними  

кафедрами, завідувач 
відділення з підготовки 

іноземних громадян

навчання на підготовчому відділенні денна

1 400 дол.    
США по курсу 
НБУ на день 

оплати

700 дол.    
США по курсу 
НБУ на день 

оплати

1 рік

навчання на основному факультеті:

бакалавр денна

8 400 дол. 
США по курсу 
НБУ на день 

оплати

1050 дол. 
США по курсу 
НБУ на день 

оплати

4 роки
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