


































































































ЕКОНОМІ НА ОСВІТА 

Ко.Шlеmеm1l1lісmь та (JllСОЮIl11!POifi<.~іОllanізJlt фШ:f81(ifJ фluйuсовu .. "4: усmаuовзак:ладаєmЬGR ще зІ сmJ'деnmСЬ1Шlлn811. 7і:Щ) l uад
З8uчmїно оaжnuво~ де, ЛІ\. і хто Щl8чає ВЧОjXmil1Ь020 сml'/llllокласнmса. 

у lІат час 0IluаAtічnt.L'С соціалЬJJQ-f!1WIІQмfЧllltХ I1J1OI(C-UH "0 1І0рше .. "lо(е (шспty,шє uро6ле.1l0 опmиА,іlJJblІOZO flоєдНaJlUЯ ~m .. 
тя е1\ОиОА'/'lНоі освІти б ШI8'lадЬUЙJll)' за"ладі із 1І{XlЮI111КОЮ роботи в баm .. 'іаськ:іil ;уаnанові 

Різнuй СllШl1lJ'С Iltl!JI 'ШlbJ'lLУ заlC/lадlв, ,,;ерI8НU~Ш ЯЮl."4: "ада"е СІ/ОБО о lіЬй.АО' lІйА,ері ЖУРlllU1J'J але ... 'ета J' ,ш:~: адна - пІдготу
вати uодiliні каі)рu для України. 

НАШІ ІНТЕРВ'Ю 

Статус 
• 

наЦІонального 

зобов'язує 
Н

емає сумніву, що без докорінної рс

~ЮРМlt всієї СІІСТСМИ освіти 8дсржаві. 
мобілізаuїї'іі іRтeJ1скryaлыігоo і духовного 

11отснціnлу 3 DІІКОРНСТ<ШНЯМ світоВItХ нац,
баю •. доc.nЩу, знань не.можлива успішна 

інтеграція Украіни в світову опільноту 
ЦІІ'віліЗОВЗН,lіХ держав. 

В обліК08У і коtrrp011ьtlо-рсвізіі1ну робо .. 
ТYt а тако,ж в ekoho1.titJHO-фіНrlНСОВС РСІ)'
nЮВ8ІШЯ niдnplte~tffltuTвa наукові меТОДl! 

свіroвого ріВня. IШРОU<1ДЖУЮТl.ся. на жаль. 

украЛ попільно. Проте вжесьоron.ні ОЧ,ев~ш
но, що ие - С llр3Иn дсржаПllоі Вt1ПІ . Тож 
необхідна якісно нова підroтовка бухгал

терів. аУЩІ·горів. праuіuю.псів KPCДIIТНIIX 
установ, банкіріи, менеджерів. Jз реЮ'ОJЮМ 

відомого пygу - КJйВCbKOro lIaиiOHMbllO~ 

го економіЧ,I 'СО'ro Уllіверс.lП'C'Jy професором 
А.Ф.ПЗВJ1еиком бесin.а JЮЗПО'1ЗЛЗСЯ саме-з 
8щшання ~tlliвepclrrcтy як провtn.ного еко

номічного навчального заКЛ(Щ}'. 

- Так, М" нині ссрсдлідеріо на ниnі еКО
HOMi~IHOЇ освіти В Україні , де функціонує 

бnllЗЬКО ДUOXCQТ IНl8'I3JП,lіНХ заК11lшів, які го
тують маRБУПlіх ynpanniHU,iB бізнесом .. Наш 
уtl іверситет є найбіЛЬUlЩI в Украіні 
національним екоtiоміЧIШМ HaBtlaI1bНJ IM 
заклацом . ДО НОI'О складу l1Ходять баЗОВIІ"fi 

UИЩІІЙ НnВЧМЬНlfіі заклnц. Криuорізькиn 
еКОliоміЧНllfi інcnпут, КРИМСЬКИЙ факуль

T~. СімфеРОПОЛЬСЬКІІ'! та КJlїВСЬК IІ-А 
технікум!!, ЧерВігіпеький навча.'ІhНИ" 
центр. Кількість стуЛСtmlJ ІІа осіх формах 
навчання переВllшуе 14 ТІІСЯЧ 'Іоловік. 

Підготоnка фахівuіu здіЙСНЮЄТt&Я за 

кnаліфіка.uі'ііНJJМІI рівням,, : бакалавр. 
спеціМіст, магістр. A8Тt1PIITCT вузу гр}'Н

тується Нll 8ДalIО"IУ поєднанні ТРЗЛlfuіП , 
шо 4юРМ:УВМИСЯ протягом 90 років йоro 
ЇСіНуВt1ННЯ . 

- АIІ3ТО.'1 lю федОроВltчу, як вра.хову· 
Ю'l'ЬCЯ 1І0ві реалії в eKOllOMlui й cYCII i.!J bC'Т8i 
СТОС081 10 змісту еКОJlО.чіIlIlОЇ освrти? 

І .. .. ::Yl-lіI3СРСIlТСТ поuністю ПОН0811В заСf}
LО!lОМіЧНОї OO IJiTII . с<tЮРМОВ3Iiі та зз-

48 

проваджені Аові спе,l1іальності з міжна

роn.воі сконщ.lіКIІ , MapKCТIIHry, економіКl1 

П'ЇдllРИЄМСТва . arpapHoro, виробничого, 
З»lініСТр<IТИnНОГО та інформацііі.ного МС

нсдж:мснту. 

ОНООЛСJlО З"lіст піДГОТОDКIІ фахівuiо із 

'tJЩIUluіі1НlіХ спсwunы�ocreй • • тaКlf.'\(, як бух
rаЛТСрсЬЮtti облік тn аУДItТ, фінаНСIІ і кре .. 
шlт. стаТИСТИКА , упраШlіння ТPYn'OIJ~I MII рс
cypcaMII~ РозроБJlсні т.а ліuензовnні Мі 

ністерством OCBiTJ I ІШПРЯМИ пin:ГО1'ОВКИ 
магістрів: із бухгалтерського обліку та ау
alnY; діЛОВОI'О адміністрування, державна
го ynравління ; міжнародного менеджмен-

1)'; іщlюрмаціАIШХ систем . 1996 рік увійшов 
в історію уніОСРСllтету як рік першого ви
r1УСку маІістрів. 

З метою якіСilОЇ підготовки баКЗJlЗ'8рів 
і маІістріD за останні 5 років освоєно 377 
НОВІІХ Шlсцнnлін, пшгото8JtСIІО 54 під.ру'l
НJІЮІ та навчальні посіБНИКJl (35 випа.IIО) , 
695 HaAMeHYВt1t1Ь нан~lалы�lo-ме:годIІ~lноіi 
дітер.11УР1І . Зі 150ТРСЩlШШНlfхдисцнпnін 
ПОn.lісrю Оllомено програмlt та наВ'lа1ІЬ

ho-меТОд.llчне аабсзпсчс.нн.я. БібліОТСlJ.ні 
фонди norlOlmeHO 42127 Шl йменування

МІІ сучвсної економі'ШОЇ та ПОН:Щ 6000 
найменувань іноземної спеuіалы1її літе
ратурн . 

- А яю .. l ВИК.!ІЗДЗЦЬІШЙ ~~Щ Уllівсрсн

теТ)'? 
- ОДННМ із tk1ЖіПШІІХ напряміlJ є Пin.В~I 

щеНIiЯ квзліфіКDUії HIIКJJaдa~IЇB . У _!Іас 

}'спіШNО функціонує аспірантура 1'8 докто

рантурз , nIlКЛ8Jl8~lам надзЮThС" творчі 
ВШПУCfКlI діНІ 3с1всршення каКДlшаТСБЮІХ 
та ДОКТОРСЬКИХ дJlссрrnиill , повністю оп 

ла~IУЕТЬСЯ LХНЯ ВI(JJаВНllча піялыlсть.. Ме

режа Сf1сuіміЗОШl.НI1Х У'ІСІНІХ рад із еко
HOM.i .КJI є наЛбіл.ьш розrnл)"..кеною в Yкpaїнj 
і складається з 4 докторських рад за 10 
спеціапыістямІІ та І кзю:uшатської за 3 
спеціал-ьностямн . Серсд спеuіал'ьностеfi 

JlсрсважаЮТI. lІооі . такі, як 'fтеорія МaJo..1Ю
CKOHOMiКl1J.l , " кредl lТ, банкіncька справа та 

Анатолій Павленко, 

доктор економІчних наук, професор. ре; 
ктор Київського національного eкoнouJ~ 
го YHiaepclfТЄТY. 

r.poШОВIft1 обіг". ,Іекономіка I1ЩПРltЄМСТВ 
і ФОРМІІ roсподаРЮR.1ННЯ'·. "упраDJJ і ння. 
маllУн.ання тn державне рсrynюваНIІЯ еко

номіЮI " n інші 
За останні 5 рокі" у рмnx університету 

докторські дисеpтawї захИС11Lrrн 39 учсних: 
каИnllдзrсью - 225. Опубліковано 640 на
укових праuь, із НИХ 34 монографії. За 
ВКЗ33Нltи період С60Ю КВМіфікацію пЩии
ЩІІ В 331 виклада'l (91 %), ізшrxза рубежем 
- 71 (1291'». АК11ІВна кадрооа Т1оліТІІІШ Jla
ла змогу ДО8ССТIІ кількість докторів і кан 

д.lщатів наук до 74нз одну n lСЯЧУ сту.nентів 

денної форми НАВ'Н!:JlНЯ . 
- '), 11ьоroрічному укззі DРЄЗlшеuтa ·Ук· 

риJIIІІ , ЯКИМ О·tОЛЮ8аIIО~У ВаМl1 вузу шtl13110 
С"І'3Т)'С Ilаціональuоro~ 8inзllа ~lаerьcЯJ З0КРС

мз" Й мiжJtaро,.ItJ'с ВIІЗIЩJ fIIЯ I)CJУЛЬ,..Jтів дія;.ТJЬ
ностІ унівсрсlПету. Шо за шtМ стоіть ? 

- У концеllЦil' дjЯJlьності вузу 'Іільне 
місце посі.цає міЖ:Jlародне спінробітн l lLI,ТВО. 

Це ЗМУUJ}'Є нис звзж.1Т11 Н3 те. що: 

• міжнародНі RЩIIОСIIIIIt, які xap:'"",~PII 

зуються 11РОl1еСЗМJ! інтеграції в усіх сферах 

eycnLfJbHOI'O ЖllтnI , розвиток зонніШНЬОС
кономі"них зв'язків У"'l'иіНl1 висувають 
3аD,lI.ВНItЯ формуuaТIІ Сllсціаліcriв, зд.:tпшх 

діЯТIІ WfвілізоDaНО УСlJітоuoму економіllНО

му просторі; 

• не можна сформуваТИ сучасне еко· 

номічне МIІCJlеflRЯ без вlt8'Іення проuесів 

і реалій ділового ЖII1ТЯ усього соіту. 3аI1О
Зl!'lення кращого досвіду роз rШНУГIl.'<' країн 
яку Г"cUlуз і eKOHOMiКlI та ynрaшrінн'я , так і 

у сфері освітньоі діяльності. 

Багаторі'lнlt-n Доснід HOYKOUO-АOCJl ілвоі 
роБРТIІ , тіСlillЙ l,заемозв' Jl ЗОК учених 

ВІСНИК НБУ. ВЕРЕСЕНЬ 1997 








































