
Звіт Приймальної комісії 

Приватної установи «Університет «Київська школа економіки» 

за 2017 рік 

 

У 2017 році Університет отримав ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої 

освіти на другому (магістреському) рівні за спеціальностями: 

1. 051 Економіка (галузь знань - 05 Соціальні та поведінкові науки): освітня 

програма «Економічний аналіз» - 60 місць ліцензованого обсягу, освітня 

програма «Економіка бізнесу та фінансів» - 40 місць ліцензованого обсягу; 

2. 073 Менеджмент (галузь знань - 07 Управління та адміністрування): 

освітня програма «Бізнес-адміністрування» - 100 місць ліцензованого 

обсягу; 

3. 281 Публічне управління та адміністрування (галузь знань - 28 Публічне 

управління та адміністрування): освітня програма «Публічна політика та 

врядування» - 50 місць ліцензованого обсягу. 

З метою організації проведення вступної кампанії та забезпечення якісного 

набору студентів на навчання було створено приймальну комісію у складі: 

1. Верченко Олеся Петрівна - голова приймальної комісії; 

2. Обрізан Максим Алімович - заступник голови приймальної комісії; 

3. Купець Ольга Василівна - відповідальний секретар приймальної комісії; 

4. Заїка Наталія Михайлівна; 

5. Прімєрова Олена Костянтинівна; 

6. Бєсєдіна Олена Іванівна; 

7. Ставицький Андрій Володимирович. 

Прийом на навчання до Університету у 2017 році здійснювала Приймальна 

комісія відповідно до Правил прийому до Університету у 2017 році, 

оприлюднених на офіційному сайті Університету, та з використанням Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти.  

Згідно з Положенням про Приймальну комісію та з метою організації та 

проведення вступних випробувань при вступі для здобуття вищої освіти ступеня 

магістра було створено підрозділи Приймальної комісії: 

- фахові комісії; 

- предметна комісія з англійської мови; 

- апеляційна комісія. 

Предметна комісія з англійської мови створена у такому складі: 

1. Калініна Наталія Октавівна - голова комісії; 



2. Качурець Оксана Петрівна; 

3. Милованов Тимофій Сергійович. 

Фахова комісія з економіки створена у такому складі: 

1. Прокопович Павло Володимирович - голова комісії; 

2. Вахітова Ганна Олександрівна; 

3. Ханжин Віктор Володимирович. 

      Фахова комісія з менеджменту створена у такому складі: 

1. Гвоздьов Сергій Станіславович - голова комісії; 

2. Власова Анна Миколаївна; 

3. Верхогляд Ольга Олександрівна. 

      Фахова комісія з публічного управління та адміністрування створена у 

такому складі: 

1. Длугопольський Олександр Володимирович - голова комісії; 

2. Тищук Тетяна Анатоліївна; 

3. Совсун Інна Романівна. 

Апеляційна комісія створено у такому складі: 

1. Вахітов Володимир Володимирович - голова комісії; 

2. Нів’євський Олег Володимирович; 

3. Сологуб Ілона Анатоліївна. 

     Приймальною комісією та її структурними підрозділами було розроблено ряд 

документів: 

- Правила прийому до Приватної установи “Університет ”Київська 

Школа Економіки” на 2017 рік; 

- Правила прийому до Приватної установи “Університет ”Київська 

Школа Економіки” на 2017 рік в новій редакції; 

- Положення про апеляційну комісію Приватної установи “Університет 

“Київська Школа Економіки”; 

- графіки проведення вступних випробувань; 

- програму проведення вступного іспиту та критерій його оцінювання з 

англійської мови; 

- програму проведення вступних випробувань та критерій їх оцінювання 

для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за 

спеціальністю 051 «Економіка»; 



- програму проведення вступних випробувань та критерій їх оцінювання 

для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за 

спеціальністю 073 «Менеджмент»; 

- програму проведення вступних випробувань та критерій їх оцінювання 

для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»; 

- інші документи. 

Для забезпечення належного рівня проведення вступної кампанії, а саме 

розгляду заяв, допуску до участі у конкурсному відборі, рекомендацій до 

зарахування та здійснення інших повноважень, що відносяться до компетенції 

Приймальної комісії, проводились регулярні засідання Приймальної комісії 

Університету. 

Вступні випробування проходили у формі тестів та співбесід, що дало змогу 

вчасно підготувати документи та сформувати рейтингові списки та надати 

рекомендації до зарахування у строки, передбачені Правилами прийому. 

Апеляційну комісію було створено з метою вирішення спірних питань та 

розгляду апеляцій вступників. Про прозозість та справедливість процедури 

проведення вступних випробувань свідчить факт відсутності скарг та апеляцій 

від вступників. 

З метою забезпечення прозорої діяльності та відкритості вступної кампанії та 

на виконання вимог чинного законодавства на веб-сайті Університету 

http://www.kse.org.ua/ висвітлювалась необхідна інформація про роботу 

приймальної комісії. 

Загальна кількість поданих заяв до Університету у 2017 році, які зареєстровані 

в базі даних ЄДЕБО, за період вступної кампанії - 90, з них: 

- на освітню програму «Економічний аналіз» (051 Економіка) – 28 заяв; 

- на освітню програму «Економіка бізнесу та фінансів» (051 Економіка) - 

15 заяв; 

- на освітню програму «Бізнес-адміністрування» (073 Менеджмент) - 11 

заяв; 

- на освітню програму «Публічна політика та врядування» (281 Публічне 

управління та адміністрування) - 36 заяв. 

За результатами вступних випробувань до Університету зараховано на 

навчання: 

- на освітню програму «Економічний аналіз» (051 Економіка) - 22 

студента; 

http://www.kse.org.ua/


- на освітню програму «Економіка бізнесу та фінансів» (051 Економіка) 

– 14 студентів; 

- на освітню програму «Бізнес-адміністрування» (073 Менеджмент) - 11 

студентів; 

- на освітню програму «Публічна політика та врядування» (281 Публічне 

управління та адміністрування) - 28 студентів. 

Всього до Університету в якості студентів у 2017 році зараховано 75 осіб. 

У цілому робота приймальної комісії у 2017 році пройшла успішно.  

 

 


