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Французько-Українського інституту управління (який ефективно 

функціонував 14 років) і має на меті, насамперед, реалізацію 

принципу академічної мобільності та створення для студентів 

університету можливості подвійного дипломування.  

ЦЄО реалізує свої функції та цілі на основі договорів з кількома, 
насамперед французькими, вищими навчальними закладами Західної 
та Центральної Європи, а саме: 

– Університетом д’Овернь, м. Клермон-Ферран, (Université 
d’Auvergne);  

– Вищою паризькою школою комерції «ESCP Europe», 

м. Париж, яка належить до так званих «Grandes Ecoles» та визнана 

першою в Європі за класифікацією «Financial Times»;  

– Вищою школою менеджменту «Ауденсія Нант», м. Нант 

(Audencia Nantes);  

– Університетом Пьєр Мендес-Франс, м. Гренобль (Université 
Pierre Mendès France), (дистанційна форма навчання);  

–  Університетом Парі Ест Кретей, м. Париж, (Universite Paris-
Est Creteil);   

– Університет Центрального Ланкаширу, м. Престон, (University 

of Central Lancashire).   

Орієнтація на французькі виші обумовлена, насамперед, тим, 

що саме в цій країні існують більш привабливі (що стосується 

французьких університетів) і відносно привабливіші (стосовно 

«гранд еколь») фінансові умови навчання у порівнянні з умовами в 

інших провідних країнах Західної Європи. Йдеться про вартість у 

400–600 євро запису в університет (безумовно, для іноземця треба 

враховувати вартість проживання і харчування). По-друге, останні 
роки у Франції, як до речі в інших, не англомовних країнах ЄС 

(Німеччина, Австрія, Нідерланди тощо) розширюється можливість 

англомовного навчання.  

Основним завданням Центру європейської освіти є підготовка 
студентів КНТЕУ для вступу у зазначені та інші навчальні заклади 

Центральної і Західної Європи на освітньо-кваліфікаційні рівні 
«бакалавр» та «магістр» за широким спектром напрямів підготовки та 
спеціальностей, зокрема: «Менеджмент», «Управління підпри-

ємствами», «Бухоблік, контроль, аудит», «Регіональна економіка та 



розвиток», «Людські ресурси», «Логістика та міжнародні 
закупівлі», «Менеджмент комерційних мереж» тощо. 

За вимогами західних вищих навчальних закладів – партнерів 

КНТЕУ, ЦЄО має забезпечити підготовку українських студентів з 
французької або англійської мови до сертифікованого за 
стандартами ЄС рівнів В1 і В2, а також з базових дисциплін 

навчальних планів відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, 

що є гармонізованими в українському і закордонному варіантах. 

 Залежно від рівня володіння іноземною (англійською або 

французькою) мовою здійснюється одно- або дворічне навчання 

студентів в Центрі для отримання сертифікатів рівня В1 та В2 і 
закінчення другого або третього курсу за обраним напрямом на 

базових факультетах КНТЕУ. 

У кожному з ВНЗ-партнерів існує своя специфіка зарахування 

студентів КНТЕУ на навчання. Так, наприклад, до Університету 

Пьєра Мендес Франс у м. Гренобль для навчання на рівні 
останнього року бакалаврату необхідно мати сертифікат рівня В2 і 
закінчити третій курс за обраним напрямом у КНТЕУ. Для 

студентів, які отримали державний диплом «бакалавр» КНТЕУ та 

одного із зазначених ВНЗ, є можливість навчатися в будь-якому з 
навчальних закладів Європи на освітньо-кваліфікаційному рівні 
«магістр».  

Перевагою вступу українських студентів до зазначених закор-

донних університетів через ЦЄО КНТЕУ є однакові, наприклад, з 
громадянами Франції або Англії, правила і процедури зарахування, 

можливість отримання стипендій іноземних посольств в Україні або 

цих вищих навчальних закладів, грантів за програмою «Еразмус 
Мундус», зменшення витрат на навчання, пільгових умов плати за 
проживання і харчування при університетах. На період навчання у 

закордонному виші-партнері студенту КНТЕУ надається академічна 
відпустка або можливість  навчатися заочно чи за екстернатною 

формою. 
 


