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Центральні та місцеві органи 
виконавчої влади, інші 
державні органи 
(за списком)

Про підвищення кваліфікації 
з питань мобілізаційної 
підготовки та мобілізації 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. 
№ 719 «Про підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки та 
мобілізації» на базі державного вищого навчального закладу «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – КНЕУ) 
проводиться підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки та 
мобілізації (в розрізі галузей національної економіки) працівників мобілізаційних 
підрозділів та працівників з питань мобілізаційної роботи органів державної влади, 
інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій. 

Заняття проводяться 5 навчальних днів за 40-годинною програмою 
(1,3 кредитів ЄКТС), погодженою Міністерством економіки України. До проведення 
занять залучаються представники центральних органів виконавчої влади, інших 
державних органів, що беруть участь у реалізації заходів з мобілізаційної підготовки 
та мобілізації у відповідних галузях національної економіки.

Графік занять на 2023 рік:
квітень –    з 03.04 по 07.04; 
травень –   з 15.05 по 19.05;
червень –   з 05.06 по 09.06;
вересень – з 04.09 по 08.09;
жовтень –  з 02.10 по 06.10;
листопад – з 06.11 по 10.11.
Слухачі, які направляються на курси, при собі повинні мати документи:
робочий зошит формату А-5 на 48 аркушів (з прошнурованими та 

пронумерованими аркушами). На першій сторінці вказати: прізвище, ім’я, по 
батькові, адреса установи, номер договору з Державним підприємством 
спеціального зв’язку;
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витяг зі списку працівників установи, які допущені до роботи з 
документами, що містять службову інформацію з мобілізаційних питань, 
затвердженого керівником установи та засвідченого печаткою установи;

копію  договору з Державним підприємством спеціального зв’язку.
Заявки на навчання надсилати на поштову адресу: КНЕУ, проспект 

Перемоги, 54/1, м. Київ, 03057, з позначкою на конверті – МОБІЛІЗАЦІЙНА 
ПІДГОТОВКА.
          Заявки готуються на бланку установи із зазначенням такої інформації про 
кандидатів на навчання: 

№
п/п ПІБ Установа Посада Допуск Період 

навчання
Мобільні 
телефони Примітки

1.
2.

Іногороднім слухачам пропонується житло в гуртожитку КНЕУ. Вартість 
проживання – 700 гривень за добу. Для бронювання місць у гуртожитку 
звертатися до директора студентського містечка: Денисенко Антоніна 
Валентинівна, 044-455-69-07, Е-mail: directby.campus@gmail.com, Telegram 
канал: @Askthe_director_bot.

У зв’язку із непередбачуваною воєнно-політичною обстановкою, в 
залежності від безпекової ситуації на території міста Києва, рішенням 
адміністрації КНЕУ до графіку занять можуть бути внесені зміни.

За додатковою інформацією звертатися:    
Олександр ГОМЕНЮК, тел.: 066-877-09-68, e-mail: gomeniuk@i.ua.
Володимир ШЕМАЄВ, тел.: 050-956-16-17, e-mail: kvp@kneu.edu.ua.
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