
Стати економістом 
або управлінцем – в Україні

Kyiv 2010

Великі корпорації та 

міжнародні компанії, 

фабрики, заводи, торгівельні 

мережі, урядові установи, 

телеканали та всесвітньовідомі 
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Стати економістом 
або управлінцем – в Україні

Фахівці, які вміють управляти фінансовими 
ризиками, вивести бізнес із кризи, 
спрогнозувати зміни на ринках, необхідні 
кожній країні, кожній компанії. У сучасному 
світі професія економіста є однією із 
найбільш затребуваних.   

Великі корпорації та міжнародні компанії, фабрики, 
заводи, торгівельні мережі, урядові установи, 
телеканали та всесвітньовідомі будинки мод – усі 
потребують професійних економістів. Саме вони 
тримають руку на пульсі життя, без них неможливо 
укласти жодної важливої угоди. Економіст для 
бізнесу, як лікар для людини, – без нього можна 
вижити, однак таке життя буде значно коротшим 
і сповненим стражд ань. Експерти відзначають, 
залишитись без роботи професійному економісту 
практично неможливо. Економічну освіту іноземним 
громадянам пропонує велика кількість українських 
університетів та академій.

Вища освіта в Україні вважається запорукою 
успіху та кар’єрного росту, тут їй приділяють 
особливу увагу. Український уряд традиційно 
витрачає на освіту більше бюджетних коштів, ніж, 
скажімо, країни Північної Америки чи Європи. І 
результати такого капіталовкладення не змушують 
довго себе чекати. Випускники та навіть студенти 
українських економічних вищих навчальних закладів 
зараз можуть похвалитися на весь світ рівнем своїх 
знань. Так, наприклад, 2010 року на Чемпіонаті Світу 
зі стратегічного менеджменту перше місце посіла 
саме українська команда. І це не єдиний приклад 
успіху українських студентів-економістів. 

Економічна освіта в Україні завжди вирізнялася 
глибоким вивченням фундаментальних і 
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На Чемпіонаті Світу стратегічного 
менеджменту «Global 
Management Challenge 
International 2009/2010» перше 
місце посіла українська 
команда зі Львова, обійшовши в 
боротьбі 30 тисяч учасників з 32 
країн світу. Українські студенти 
залишили позаду чотири десятки 
команд, не дивлячись на те, 
що в них здебільшого входили 
не студенти, а працівники 
стратегічних департаментів 
великих бізнес-компаній. Звісно, 
зараз HR-департаменти провідних 
фінансових установ зацікавлені 
запросити цих студентів на роботу. 
Завдяки перемозі української 
команди “S.T.O.R.M.”  міжнародний 
оргкомітет Чемпіонату 
запропонував провести фінал 
Чемпіонату світу зі стратегічного 
менеджменту 2012 року в Україні.

2  .  На навчання - в Україну!

Іван Вернадський 
цікавився цілою низкою 
економічних і статистичних 
проблем: історією розвитку 
економічної думки, методологією 
політичної економії, теоретичною 
та практичною статистикою, 
міжнародними економічними 
відносинами, теорією зовнішньої 
торгівлі, теорією потреб 
споживачів, питаннями реформи 
1861 року, проблемами сільського 
господарства, економічно-
соціологічними питанням. 
Вернадський багато працював 
над відкриттям земельних банків 
на півдні України. Саме завдяки 
його старанням було засновано 
земельні банки в Полтаві та 
Харкові.

спеціальних дисциплін. З перебудовою економічної 
системи в країні, появою підприємств різних форм 
власності змінилися і запити суспільства, в першу чергу, до 
підготовки фахівців-економістів. Ринкова модель економіки 
висунула свої вимоги до молодих фахівців. Українські 
навчальні заклади відреагували дуже оперативно. 
Університету і академії почали інтенсивно перебудовувати 
свої навчальні плани, вводити нові спеціальності, 
запозичувати досвід провідних Європейських і Північно-
Американських університетів. Навчальні програми 
тепер нарівні з фундаментальними і спеціальними 
дисциплінами включають потужний іноваційно-
практичний блок. Це забезпечує комплексне вивчення 
закономірностей економічної сфери суспільства.

Сьогодні серйозні бізнес-університети вже розуміють, 
якої саме освіти потребують студенти-економісти. 
Провідні університети вже створили свою 
власну Українську Асоціацію з питань розвитку 
менеджменту та бізнес-освіти. Ці навчальні заклади 
мислять ринковими категоріями і працюють у тісному 
співробітництві з компаніями цієї сфери, долучають до 
навчання досвідчених західних менеджерів. Це викликає 
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Кучеренко, Иващенко. Випускники та навіть студенти 
українських економічних ВНЗ зараз можуть похвалитися 
на весь світ рівнем своїх знань
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подвійний ефект – встановлюється безпосередній контакт 
між студентами та майбутніми роботодавцями, а також 
забезпечується ринкова ефективність університетських 
курсів. Окрім того, університети шукають шляхи 
встановлення партнерських зв’язків та визнання 
закордонними університетами бізнесу.

Загалом, традиції економічної освіти в Україні мають 
давні корені. Протягом ХІХ–ХХ ст. різні галузі економіки 
досліджувало багато вчених-українців зі світовим ім’ям: 
Михайло Туган-Барановський (1865–1919), Євген Слуцький 
(1880–1948), Федір Матвієнко-Гарнага (1884–1937), 
Володимир Тимошенко (1895–1965) та інші.  Саме вони 
будували радянську економічну систему освіти, за якою до 
1991 року працювали і українські вищі навчальні заклади. 
В Україні народився та працював Іван Вернадський 
(1821–1884) – батько відомого академіка Володимира. 
Іван Вернадський навчався на факультеті філософії 
Київського університету (нині – КНУ ім. Т. Шевченка), потім 
три роки в Європі вдосконалював свої знання та вміння в 
галузі політичної економії, статистики та інших наук. Саме 
тоді визначилося коло інтересів Вернадського-економіста, 
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Система економічної 
освіти в Україні постійно 
вдосконалюється та 
розвивається. За останні 
п’ять років консорціум 
“CEUME”, який замається 
питаннями покращення 
освіти в сфері менеджменту 
в Україні під керівництвом 
університету Міннесоти, 
зміг зібрати ряд державних 
і приватних університетів 
навколо філософії якісної 
бізнес-освіти. За їх сприяння 
зараз створено постійні 
обміни “школами досвіду”, 
де провідні викладачі можуть 
обмінюватись досвідом зі 
своїми західними колегами 
та спостерігати, як працюють 
західні бізнес-школи.
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Саймон Сміт 
Кузнець автор роботи 

«емпірично обргрунтоване 
тлумачення економічного 

росту, що призвело до нового, 
більш глибокого розуміння 
економічної та соціальної 

структури та процесу розвитку 
в цілому», за яку у 1971 році 

він отримав Нобелівську 
премію з економіки. Також 

Саймон Сміт Кузнец був 
вчителем двох інших 

нобелівських лауреатів – 
Мілтона Фрідмана та Роберта 

Фогеля.

який практичними проблемами цікавився більше, ніж 
теорією. 

Інший відомий на весь світ економіст, що отримував 
освіту в Україні – нобелівський лауреат зі США Саймон 
Сміт Кузнець. Він закінчив Харківський комерційний 
інститут (нині Харківський державний університет). 
Згодом викладав у Гарварді, університетах Пенсільванії 
та Джона Хопкінса, а також очолював Американську 
економічну асоціацію.

Тепер же економічна освіта в Україні об’єднала 
найкращі традиції вітчизняної науки та світові 
новітні тенденції у цій галузі. Вищі навчальні 
заклади постійно вдосконалюють свої навчальні 
програми і методи навчання. Традиційно, економічна 
освіта в Україні окрім блоку фундаментальних і 
спеціальних економічних дисциплін багато уваги 
приділяє інструментально-математичним наукам 
– математичним методам аналізу, статистиці, теорії 
вірогідностей тощо. Від володіння цим інструментарієм 
залежить успіх кожного економіста чи управлінця. Крім 
того, навчаючись в Україні, Ви зможете познайомитися 
зі специфікою перехідних економік і навчитися 
методикам роботи у таких умовах. Багато іноземних 
студентів починають працювати вже під час навчання. 
Вони успішно представляють інтереси компаній своєї 
Батьківщини в Україні або влаштовуються на роботу 
в філії таких компаній. Крім того, сам навчальний 
процес включає декілька стажувань у працюючих 
на місцевому ринку компаніях. Тому, якщо Ви 
бажаєте отримати досвід роботи вже під час 
навчання – у Вас є всі шанси для цього.

Стати економістом 
або управлінцем – в Україні

Танкова,
Ткаченко. Студенти в Україні (і місцеві, і іноземні) 
закінчують виші готовими фахівцями у своїй галузі

На навчання - в Україну!  .  5

Иващенко

УИ 76749_200



Найбільш популярні українські ВНЗ, 
які набирають іноземців за економічним фахом
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Найбільш популярні українські ВНЗ, 
які набирають іноземців за економічним фахом
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Донецький державний університет економіки 
і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
www.donduet.edu.ua
Міжнародний факультет підготовки іноземних 
фахівців
Адреса: вул. Щорса, 31, м. Донецьк, 83050, 
Україна
Тел. +38062 3427730, факс +38062 3351029
E-mail: instud@donduet.edu.ua
Мови викладання: українська, російська

Київський національний економічний 
університет ім. В. Гетьмана
www.kneu.kiev.ua
Відділення з підготовки іноземних громадян
Адреса: пр. Перемоги, 54/1, кімн.418а, м. Київ, 
03680, Україна
Тел./факс: +38044 4560302
E-mail: guest@kneu.kiev.ua
Мова викладання: російська

Київський національний університет ім. 
Тараса Шевченка
www.univ.kiev.ua
Економічний факультет
www.econom.univ.kiev.ua
Адреса: вул. Васильківська, 90а, м. Київ, 03022, 
Україна
Тел.: +38044 5213578, +38044 2590400, +38044 
2597007, факс +38044 5213578, +38044 2597008
E-mail: decanat_econom@univ.kiev.ua, bazil@
econom.univ.kiev.ua, Підготовчий факультет
www.pfku.univ.kiev.ua
вул. Васильківська, 36, кім. 94, м. Київ, 03022, 
Україна

Тел. +38044 5213301, факс: +38044 5213550
E-mail: pfku@univ.kiev.ua, 
Центр підготовки та перепідготовки іноземних 
громадян
вул. Васильківська, 36, кім. 71, м. Київ, 03022, 
Україна
Тел.: +38044 5213568
Мови навчання: українська, російська

Одеський державний економічний університет
www.oseu.edu.ua
Відділ міжнародних зв’язків
Адреса: вул. Преображенська, 8, кім. 125, м. 
Одеса, 65026, Україна
Тел.: +380482 358160, факс: +38048 7231181
E-mail: george@oseu.edu.ua, ird@oseu.edu.ua
Мови викладання: українська, російська, 
англійська

Сумський державний університет
www.sumdu.edu.ua
Факультет економiки та менеджменту
Адреса: вул. Римського-Корсакова, 2, корп. “Г”, 
поверх 6, м. Суми, 40007, Україна
Тел.: +380542 687832
E-mail: info@def.sumdu.edu.ua
Департамент міжнародної освіти
Адреса: вул. Римського-Корсакова, 2, головн. 
корп., кімн. 804, м. Суми, 40007, Україна

Тел: +380542 780332, факс: +380542 337114
E-mail: info@frig.sumdu.edu.ua, dean@frig.
sumdu.edu.ua
Підготовче відділення
вул. Замостянська,7, гурт.№ 3, секція №180, м. 
Суми, Україна
Тел: +380542 335424
Мови викладання: українська, російська, 
англійська

Таврійський національний університет ім. В. І. 
Вернадського (м. Сімферополь)
www.tnu.crimea.ua
Центр по роботі з іноземними студентами
Адреса: пр. Вернадського, 4, гол. корп., м. 
Сімферополь, 95007, Україна
Тел.: +380652 637548, + 380652 637552
Економічний факультет
Тел.: +380652 608460, +380652 608490, +380652 
637565, +380652 608050
E-mail: alekan@tnu.crimea.ua, rector@crimea.
edu, tnupt@crimea.edu
Мова викладання: російська

Університет економіки та права «КРОК»
www.krok.edu.ua
Управління міжнародного співробітництва
Адреса: вул. Лагерна, 30/32, м. Київ, 03113, 
Україна

Тел.: +38044 4567191, +38063 2969662, +38044 
4555757, +38044 4555707, +38097 8951901
E-mail: krok@krok.edu.ua
Мови навчання: українська, російська, англійська

Харківський національний економічний 
університет
www.hneu.edu.ua
Деканат по роботі з іноземними студентами
Адреса: пр. Леніна, 9а, гол. корп., ауд. 310-311, м. 
Харків, 61001, Україна
Тел.: +38057 7020646, +38057 7587733
E-mail: sov@hneu.edu.ua
Мови викладання: українська, російська, 
англійська

Харківський національний університет ім. В. Н. 
Каразіна
www.univer.kharkov.ua
Центр міжнародної освіти
Адреса: майдан Свободи, 4, м. Харків, 61077, 
Україна
Тел.: +38057 7075339, +38057 7075469, +38057 
7075627, факс: +38057 7051249
E-mail: postmaster@univer.kharkov.ua
Економічний факультет
www.econom.kharkov.ua
Адреса: вул. Мироносицька, 1, кiмн. 3-27, м. 
Харків, 61002, Україна
Тел.: +38057 7075516, +38057 7075174
Факультет міжнародних економічних відносин та 
туризму
www.interrelations.econom.kharkov.ua
Адреса: майдан Свободи, 4, кiмн. 3-76, м. Харків, 
61077, Україна
Тел.: +38057 7075351
E-mail: ectheor@univer.kharkov.ua
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