
Лідер економічної освіти в Україні -

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Факультет фінансів

Кафедра корпоративних фінансів

і контролінгу

ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ!
запрошуємо на навчання вступників

на освітній рівень «Бакалавр»

за спеціалізацією

«КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ»
(спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»)

Викладання українською та 
англійською мовами!

Нові стандарти освіти!



Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» у КНЕУ
представлена такими спеціалізаціями:

• «Фінанси» (підготовка фахівців з державних фінансів та фінансового ринку)
• «Митна справа» (фахівці для митної сфери)
• «Банківський бізнес» (підготовка працівників банківської сфери)
• «Корпоративні фінанси» (підготовка фахівців з управління фінансами

вітчизняного та міжнародного бізнесу)

Адреса приймальної комісії:
м. Київ, просп. Перемоги 54/1,
1 корпус, кім. 116 
тел: (044) 456-31-62

(068) 951-70-28
e-mail: prkom@kneu.edu.ua

Адреса кафедри:
м. Київ, вул. Дегтярівська 49Г, 
3 корпус, каб. 075
тел. (095) 315-60-40 

(050) 253-93-70
e-mail: kfip@kneu.edu.ua

Унікальність спеціалізації

«Корпоративні фінанси»

Термін навчання для усіх форм – 4 роки

Конкурсні предмети:
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова  або  Географія

Форми навчання:
1. Денна
2. Заочна
3. Дистанційна

Випускники можуть працювати:
✓на крупних, середніх або малих

підприємствах на посадах фінансових
директорів (CFO), фінансових аналітиків
та менеджерів, у службах контролінгу;

✓у фінансових установах та сфері
консалтингу й аудиту на посадах
фінансових консультантів і аудиторів,
менеджерів з управління проектами та
ризиками, активами та капіталом

✓Дипломи визнаються роботодавцями в
країнах ЄС завдяки адаптованим до
стандартів зарубіжних університетів-
партнерів навчальним програмам із
профільних дисциплін

✓Університети-партнери, в яких
студенти можуть проходити включне
навчання (англійська мова):

- Philipps-University of Marburg (Germany)
- Georg-August-University of Göttingen
(Germany)
- University of Redlands (USA)

✓За вибором студентів уся спеціалізація
або її ключові дисципліни викладаються
англійською мовою

✓Студенти вивчають сертифіковані
дисципліни (Дью-Ділідженс, VBM та
інші), які реалізуються спільно із
представниками бізнесу

✓Бізнес-партнерами спеціалізації є
переважно іноземні компанії, серед
яких: L'Oreal Ukraine, Lantmannen axa
Ukraine, KPMG, Ernst&Young, ProCapital
Group, Coca-Cola та ряд інших

✓ Студенти мають змогу продовжити
навчання на магістерському рівні за
програмами:
- Corporate Financial Management
(english)
- Фінансовий менеджмент у сфері
бізнесу
- Фінансовий контролінг
- Фінансування інвестиційних проектів

✓В університеті діє військова кафедра


