Створення економічного факультету
Економічний факультет Київського міжнародного університету
розпочав свою діяльність з 2003 року. З початку існування факультету
сформовано науково-педагогічний склад висококваліфікованих фахівців у
галузі економіки, підприємництва, фінансів, менеджменту, маркетингу,
міжнародних економічних відносин. Забезпечує освітній процес на
економічному факультеті кафедра економіки, підприємництва, менеджменту,
до складу якої входять 4 доктори економічних наук, 10 кандидатів
економічних наук, 2 кандидати наук з державного управління.
Місія економічного факультету КиМУ – сприяння розвиткові освіти,
економічної системи України на засадах демократії, ринкової економіки
та соціального партнерства шляхом підготовки, та підвищення кваліфікації
високопрофесійних і конкурентоспроможних фахівців, реалізації наукових
досліджень фундаментального і прикладного характеру, генерування та
поширення інновацій.
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запровадження нових перспективних напрямів підготовки;
підвищення якості освітніх послуг та забезпечення їх відповідності
національним, європейським і міжнародним фаховим стандартам;
модернізація курикулуму (навчальних планів, змісту навчальних
дисциплін);
запровадження на факультеті інноваційних підходів, форм, методів і
засобів навчання;
посилення наукового підходу до освітнього процесу;
забезпечення ефективної взаємодії та співпраці зі стейкхолдерами;
активізація діяльності в міжнародному освітньому просторі.
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стратегічне партнерство;
відповідність суспільним потребам;
стійкість;
ефективність, результативність і економічність діяльності;
інноваційність та орієнтація на провідний досвід;
відповідність міжнародним, європейським та вітчизняним фаховим
стандартам якості.

Основними механізмами розвитку економічного факультету
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інтеграція освіти, науки і виробництва на засадах соціального
партнерства;
розвиток персоналу та корпоративної культури;
розвиток праксеологічних вмінь в реальних умовах виробництва;
удосконалення змісту фахових дисциплін, форм та методів формування
професійної компетентності майбутніх економістів на засадах
інтегрованого підходу;
запровадження сучасних інструментів менеджменту та організаційного
розвитку;
оптимізація структури та розвиток матеріально-технічної бази;
створення єдиного електронного інформаційно-комунікаційного
середовища;
реалізація міжнародних освітніх проектів та участь у міжнародних
освітніх програмах.

З метою удосконалення підготовки майбутніх фахівців економічного
профілю в умовах інтегрованого підходу
економічний факультет
Університету активно співпрацює з закладами вищої освіти і бізнесструктурами реального сектору економіки та має партнерські угоди:
 Memorandum of Understanding (MOU) Between Washington State
University, Pullman, WA, USA And Kyiv International University, Kyiv,
Ukraine
 Memorandum of Understanding Between Batumi Shota Rustaveli State
University, Batumi, Georgia And Kyiv International University, Kyiv,
Ukraine
 Agreement of Cooperation in Science and Education Between Kyiv
International University (Ukraine) and Facultet Ekonomije i Turizma «DR.
MIJO MIRKOWIC» (Croatia)
 УГОДА про співпрацю та взаємодію Економічного факультету ПЗВО
«Київський міжнародний університет» та Факультету економіки та
менеджменту ПВНЗ «Європейський університет»
 УГОДА про співпрацю та взаємодію Економічного факультету ПЗВО
«Київський міжнародний університет» та Навчально-наукового
інституту економіки і менеджменту Національного університету
«Львівська політехніка»
 УГОДА про співпрацю та взаємодію Економічного факультету ПЗВО
«Київський міжнародний університет» та Науково-дослідного
інституту економіки і менеджменту Національного університету
біоресурсів і природокористування України
 УГОДА про співпрацю з ПК «ПОЖМАШИНА»
 УГОДА про співпрацю з ТОВ «Старкі Індастрі»

У межах міжуніверситетських угод економічний факультет
Університету співпрацює також з закладами вищої освіти Європейського
Союзу, зокрема, з Університетом в Домброві Гурнічій (WSB University,
Польща),. Співробітництво здійснюється за програмою «Подвійний диплом»,
випускники отримують європейський диплом.
Базовими закладами для проходження практики студентів є структури
різних форм власності та організаційно-правових форм, які відповідають
вимогам програм практичної підготовки і здійснюють діяльність в реальному
секторі економіки, в науковій та державній сферах ринку України. Серед них:
науково-дослідницькі інститути, громадські організації, підприємства,
організації та інші заклади, діяльність яких спрямована на формування
навичок організаційної, управлінської та науково-дослідницької діяльності у
галузі економіки, підприємництва, державного управління, зокрема:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Київська міська
державна адміністрація, Торговельно-промислова палата України,
Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада, Спостережна рада Кредитної
спілки "Освіта", Київське відділення №42 АТ "Альфа-банк", Київське
відділення №30 АТ "ПУМБ", ТОВ "Старкі Індастрі", ТОВ "Світаб-трейд",
ТОВ "АС Вектор", ТОВ "ЛуБор", ТОВ "Імпел Гріффін Груп" та інші.
У межах програми "Школа-КиМУ: партнери в освіті" відбуваються
постійні зустрічі з представниками коледжів та шкіл України, Малої академії
наук України (майстер-класи, лекції, вебінари).
Випускники економічного факультету Університету працюють у різних
сферах народного господарства: у державних установах, банківських,
виробничих та бізнес-структурах, очолюють компанії і мають власний бізнес,
поповняють плеяду українських науковців у галузі економіки, фінансів,
підприємництва, менеджменту, публічного управління, міжнародних
економічних відносин.
Висока якість освіти неможлива без її поєднання з науково-дослідною
роботою, метою якої є забезпечення реалізації державної політики у сфері
науки, науково-технічної, інноваційної діяльності. Основні напрями наукових
досліджень систематично друкуються у фахових виданнях України та
наукових виданнях інших держав, у наукових журналах, що входять до
міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus),
у матеріалах конференцій різного рівня.
Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри
економіки, підприємництва, менеджменту економічного факультету до
наукової роботи активно залучаються студенти: публікація тез виступів на
конференціях, наукових статей у збірниках студентських наукових робіт,
статей у фахових наукових виданнях у співавторстві з викладачами, участь у
Всеукраїнських олімпіадах та студентських конкурсах. Розвиток і активізацію

наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі
студентських наукових гуртків та проблемних груп кафедри.
Позааудиторна робота спрямована, передусім, на те, щоб обґрунтовано
довести до свідомості кожного студента, що фахівець у галузі економіки,
підприємництва та менеджменту повинен мати широку ерудицію, належну
підготовку з основ гуманітарних знань, орієнтуватись у питаннях розвитку
науки, техніки й культури, досконально володіти професією.
Економічний факультет пишається своїми випускниками, які успішно
працюють на підприємствах різних організаційно-правових форм
господарювання, деякі з них досягли високого ділового і громадського статусу

