Наша кафедра має широкі
міжнародні зв'язки:

Документи, які необхідно подати
до університету*:
















Документ, що посвідчує особу та
громадянство (відповідно до ст. 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 посвідчення про
приписку - для військовозобов'язаних;
Документ державного зразка (оригінал)
про повну загальну середню освіту
(атестат, диплом) або раніше здобутий
рівень освіти, додаток до нього, а також
копії цих документів (копія завіряється за
оригіналом приймальною комісією);
Оригінал сертифікату УЦОЯО та його
копію (копія завіряється за оригіналом
приймальною комісією);
Копія
документа,
що
засвідчує
ідентифікаційний код вступника;
Чотири кольорові фотокартки 3×4 (на
звороті кожної з яких написано
прізвище, ім'я та по батькові абітурієнта і
код напрямку підготовки, на який
подаються документи);
Оригінал документів, що дають право на
вступ поза конкурсом або право
першочергового вступу, а також їх копії;
Копія шлюбного свідоцтва або свідоцтва
про зміну прізвища (для осіб, які мають
розбіжності у документах).



домовленості про співпрацю з
кафедрами зарубіжних ВНЗ, соціологічними компаніями;



бере участь у грантових міжнародних
програмах.



«БАКАЛАВР» - 4 роки



«МАГІСТР» - 1 рік 6 місяців

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

ВИ ЗМОЖЕТЕ ПРАЦЮВАТИ:
Соціологом в будь-якій сфері діяльності;
Аналітиком;
Консультантом з питань управління персоналом;
Експертом;
Науковим співробітником;
Викладачем соціології.

ФАКУЛЬТЕТ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
СОЦІОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ
КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ДО
НАШОЇ ДРУЖНОЇ СІМ'Ї !!!
ОСВІТА КНЕУ - ГАРАНТІЯ
ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ!

*Перелік документів потрібно уточнювати на сайті КНЕУ

Підготовка фахівців
здійснюється за такими
рівнями вищої освіти :

Державний вищий навчальний
заклад

Наша адреса: 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1,
каб. 357
Телефон: (044) 456-55-10
Ел. адреса: sociology.kneu@gmail.com
vk: https://vk.com/sociology_kneu
fb: https://www.facebook.com/groups/sociology.kneu/

Спеціалізація
«Соціологія економіки та
управління»
Запрошуємо Вас
до нашої дружньої сім’ї!

“Соціологія
Головна мета діяльності кафедри - підготовка
кадрів вищої кваліфікації за напрямком
підготовки “Соціологія економіки та управління” .
Н а в ч а л ь н и й
п р о ц е с
проводиться з використанням сучасного досвіду
провідних ВНЗ України та провідних наукових
центрів зарубіжжя.

економіки та
Професійна діяльність охоплює
такі напрямки:


Підготовку здійснює висококваліфікований
професорсько-викладацький склад, що володіє
значним практичним досвідом роботи.




На факультеті управління персоналом, соціології
та психології створені всі умови для того, щоб
випускник:
 був відповідальною, ініціативною, творчою і
креативною особистістю;
 вільно володів іноземними мовами;
 був ерудованою людиною;
 мав відмінну комп'ютерну підготовку;
 мав правові знання високого рівня.








А також:
Ви зможете навчатися паралельно в КНЕУ та
в іншому іноземному ВНЗ;
Ви зможете стати учасником наукових дискусій, семінарів, конференцій;
Ви зможете стати призерами олімпіад, художніх конкурсів, фестивалів;
Ви будете мати можливість спілкуватися з відомими людьми як України, так і інших держав.




Розроблення програм і проведення соціологічних
досліджень в економічній сфері, у сфері міжнародних
економічних і політичних відносин, зв'язків з
громадськістю, мас-медіа(радіомовлення, телебачення,
преса, Інтернет тощо), зокрема з використанням
сучасних інформаційних технологій;
Вивчення суспільної думки;
Здійснення консалтингової діяльності щодо
проведення соціологічних досліджень;
Організація роботи соціологічних служб суб'єктів
ринкової економіки та інших.
Робота
у державних органах соціального
забезпечення та страхових компаніях як спеціалісти зі
створення систем соціальної інформації;
Розробки технологій вирішення організаційноуправлінських завдань, проектування, прогнозування
соціальних процесів, їх якісного та кількісного аналізу.

Випускники зможуть успішно реалізувати кар'єру на
посадах професіоналів і керівників у соціологічних
службах комерційних компаній; pr-агенціях; наукових
і науково-дослідних установах; у ЗМІ; консалтингових
і провідних соціологічних компаніях.

управління”
Умови прийому документів
1.Прийом документів від вступників на денну та заочну
форми навчання проводиться на базі повної загальної
середньої освіти та на базі ОКР молодшого
спеціаліста.
2.Випускники
подають
сертифікат
зовнішнього
незалежного оцінювання лише 2016 року. Університет
здійснює прийом сертифікатів незалежного оцінювання
за конкурсними предметами за БАЗОВИМ РІВНЕМ
СКЛАДНОСТІ. Мінімальне значення кількості балів
сертифіката із загальноосвітнього предмета, за яким
випускник допускається до участі у конкурсі ПОЗИТИВНА ОЦІНКА (100 БАЛІВ).
3.КОНКУРСНИЙ
БАЛ
визначається
як
середньоарифметичне значення трьох поданих
сертифікатів та атестата про повну середню освіту з
урахуванням вагових коефіцієнтів. Вага атестату 10%.
Максимальний конкурсний бал - 200 балів.
4.Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі
вступник зазначає у кожній заяві ПРІОРИТЕТНІСТЬ
цієї заяви відносно інших поданих ним заяв (від 1 до 15),
при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу
пріоритетність.
ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ
ТА ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ
у сертифікаті Українського центру оцінювання якості
освіти (вступних екзаменів) для вступників на основі
повної загальної середньої освіти
Спеціальність
(спеціалізація)

Соціологія
економіки та
управління

Конкурсні предмети
(ЗНО)

Ваговий
коефіцієнт

1. Українська мова та
література

0,2

2. Географія

0,4

3. Іноземна мова
Історія України
Математика

0,25

