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Шановні абітурієнти! 
Сучасний світ диктує свої умови, щоб 

бути успішним та затребуваним. Воло-
діння інформацією, уміння порівнюва-
ти, аналізувати та давати влучні прогно-
зи – вершина економічної віртуозності. 
Бути не просто виконавцем, а людиною 
творчою навіть у такій серйозній про-
фесії як економіст – ось чого вимагає 
шалений ритм XXI століття.

Розвинути такі здібності абсолют-
но реально. Для цього потрібна, перш 
за все, високоефективна професійна 
освіта. За більш ніж 100-річну історію 
наш університет здобув повагу й ви-
знання вітчизняних та іноземних фа-
хівців як універсальний, багатогран-
ний, цілісний навчальний заклад еко-
номічної сфери.

Сьогодні на факультетах універси-
тету та в регіональних підрозділах 
навчається більше 30 тисяч студентів. 
Знання, які дають 125 докторів еко-
номічних наук, майже 700 кандида-
тів та загалом більше тисячі високо-
професійних викладачів, дозволя-
ють здобути освіту, яка в майбутньо-
му стане надійним фундаментом вда-
лої економічної кар’єри. 

Якісна освіта в КНЕУ!

Наша гордість МайбутнєДосягнення

КНЕУ відзначили
премією – «Лідер
міжнародної діяль-
ності» та золотою 
медаллю за «Парт-
нерство як страте-
гічний ресурс інно-
ваційного розвитку
навчальних закла-
дів».

Ми розраховуємо 
увійти до ТОП-10 
кращих навчальних 
закладів Східної Єв-
ропи.
Збільшення кількос-
ті студентів стаціо-
нару, заочної та дис-
танційної форм  
навчання.

Наші студети стали
переможцями Все-
українського кон-
курсу CFA 2016-
2017 року. Знаймо 
своїх героїв – Олек-
сандр ШЕВЧУК, Ка-
терина ФРОЛЕНКО, 
Андрій КУЛИК, Ми-
кита ВІХРОВ.
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Що треба зробити 
абітурієнту для 

вступу до 
ДВНЗ «КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана» 

на освітній ступінь 
«Бакалавр»

Обрати омріяну спеціальність 
із переліку

Подати реєстраційні докумен-
ти для участі у зовнішньому 
незалежному оцінюванні

Дізнатися детально про уні-
верситет та про можливості 
навчання на сайті kneu.edu.ua 

Подати заяву до ВНЗ у терміни 
визначені Правилами прийому

Відстежити інформацію про 
рекомендацію щодо зараху-
вання на місця державного за-
мовлення та за кошти фізич-
них (юридичних) осіб у кабіне-
ті вступника або на офіційно-
му веб-сайті ДВНЗ «КНЕУ іме-
ні Вадима Гетьмана»

Подати оригінали документів 
до приймальної комісії ДВНЗ 
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Бути присутнім 1 вересня  
2018 р. на посвяті у студенти 
ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
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• Отримали повну загальну середню освіту і склали ЗНО
• Здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови  
   вступу на споріднений напрям підготовки
• Здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за іншою 
   спеціальністю (напрямом підготовки)
   Для здобуття ступеня магістра приймають осіб, які здобули ступінь 
   бакалавра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю

Університет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями: Для здобуття ступеня бакалавра приймають осіб, які: 

«Бакалавр», «Магістр»
Форми навчання 

ОЧНА · ЗАОЧНА · ДИСТАНЦІЙНА

ВСТУПНА 
КАМПАНІЯ 2018

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ  ВАДИМА  ГЕТЬМАНА

ЯКІСНА ОСВІТА

ПРО УНІВЕРСИТЕТ ПЕРЕВАГИ 
НАВЧАННЯ

МIСIЯ 
УНIВЕРСИТЕТУ

За підсумками вступної кампанії 2017 року кіль-
кість бюджетних місць в університеті збільшило-
ся на 10%. Високі рейтинги серед роботодавців 

(дослідження Forbes, U-Multirank), рейтинг найвищих 
заробітних плат серед випускників. Найбільша кіль-
кість українських топ-менеджерів вчилися в КНЕУ. 

Студенти КНЕУ мають можливість отримати по-
двійний диплом, одночасно закінчивши наш універ-
ситет та один із провідних вишів Західної Європи чи 
США завдяки підписаним угодам про співпрацю. 
Крок до глобалізації університету – збільшення кіль-
кості англомовних магістерських та відкриття нових 
бакалаврських програм з міжнародною акредитацією 
та збільшення кількості іноземних студентів.

Студенти мають можливість нав-
чатися або стажуватися за кор-
доном завдяки різноманітним 

програмам обміну та стипендіям, зо-
крема, отримуючи стипендії в рамках 
програми «Еразмус+: КА 1» (універси-
тети Польщі, Болгарії та Італії).

Посилене вивчення української та 
іноземних мов: англійської, німецької, 
французької, шведської, іспанської, 
італійської, польської, турецької, ки-
тайської, російської.

Починаючи з ІІ-ІІІ курсу, кожен 
студент, незважаючи на стать, має мож-
ливість паралельно навчатися на вій-
ськовій кафедрі й отримати військове 
звання офіцера запасу.

В університеті функціонує комп-
лекс студентських гуртожитків з під-
приємствами громадського харчуван-
ня, медичного і побутового обслу-
говування, спортивними спорудами  
і стадіонами.

Здiйснення вагомого вкладу у суспiльний роз виток 
через дослiдження, генерування но вих знань, по-

ширення та пiдготовка конкурентних фахiвцiв i креа-
тивних особистостей.

Перелік спеціалізацій освітнього ступеня бакалавр, 
за якими буде здійснюватися підготовка здобувачів 
вищої освіти в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

з 1 вересня 2018 року

Спеціальність

Професійна освіта 
(Економіка)

Економіка

Психологія

Соціологія

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська
справа та страхування

Менеджмент

Маркетинг

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Право

Комп’ютерні науки 

Системний аналіз

Кібербезпека

Туризм

Міжнародні економічні 
відносини

Публічне управління
та адміністрування

Економічна та бізнес-
освіта 

Економічна аналітика 
Економіка підприємства 
Економіка агробізнесу 
Економічна кібернетика 
Зелена економіка 
Економіка міста та урба-
ністика 

Міжнародна економіка 
Міжнародна торгівля  
товарами військового та 
подвійного призначення

Економічна та соціальна 
психологія

Соціологія економіки та 
підприємництва

Облік і аудит
Податковий менеджмент
Диджитал-облік
Облік, аудит та оподат-
кування агробізнесу

Публічні фінанси
Корпоративні фінанси 
Банківський бізнес
Митна справа

Менеджмент
бізнес-організацій 
Менеджмент агробізнесу
Менеджмент персоналу 

Менеджмент соціальної 
сфери

Підприємництво
Комерційна діяльність 
та логістика

Міжнародний бізнес

Правознавство
Право національної безпеки
Право громадської і по-
літичної діяльності

1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або географія

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова 

1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Математика або ін. мова

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або ін. мова

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія

1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або географія

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова

1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або математика

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або іноземна мова

1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Географія або математика

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Ін. мова або історія України

Спеціалізація Конкурсні предмети
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ВСТУПНА 
КАМПАНІЯ 2018 ВСТУПНА 

КАМПАНІЯ 2018

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ступінь вищої освіти «БАКАЛАВР»

Факультет
ЕКОНОМІКИ 

та УПРАВЛІННЯ

ступінь вищої освіти «МАГІСТР»

Спеціальність Спеціалізація
051 – Економіка Економічна аналітика

Економіка підприємства

Економіка агробізнесу

073 – Менеджмент Менеджмент бізнес-організацій 
(україномовна і англомовна)

Менеджмент агробізнесу

076 – Підприємництво, торгівля та біржова  
           діяльність

Підприємництво

281 – Публічне управління та адміністрування

Спеціальність Спеціалізація
051 – Економіка Економічна аналітика

Економіка підприємства  
(україномовна і англомовна)

Економіка агробізнесу

073 – Менеджмент Менеджмент бізнес-організацій 

Менеджмент агробізнесу
Бізнес-адміністрування
(англомовна)

076 – Підприємництво, торгівля та біржова  
           діяльність

Підприємництво

281 – Публічне управління та адміністрування

+ Навчання із застосуванням інноваційних форм і методів навчання

+ Постійний контакт з представниками бізнес-середовища (майстер-класи від професіона-

лів, тренінги, круглі столи, дискусійні клуби тощо)

+ Стажування в провідних компаніях України

+ Атмосфера партнерської взаємодії усіх учасників навчального процесу 

+ Широкий вибір англомовних програм

ПЕРЕВАГИ  ФАКУЛЬТЕТУ/////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Факультет 
МІЖНАРОДНОЇ
ЕКОНОМІКИ 
і МЕНЕДЖМЕНТУ

ступінь вищої освіти «БАКАЛАВР»

ступінь вищої освіти «МАГІСТР»

Спеціальність Спеціалізація
Економіка Міжнародна економіка

Міжнародна торгівля товарами
військового та подвійного
призначення

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Міжнародний бізнес

Міжнародні відносини Міжнародні економічні відносини

Спеціальність Спеціалізація
Економіка Міжнародна торгівля

Міжнародний фінансовий менеджмент

Міжнародний облік і аудит

Управління міжнародною конкурентоспро-
можністю

Фінанси Міжнародні фінанси – CFA

Менеджмент Міжнародний менеджмент 
(українською та англійською мовами)
МВА (англомовна)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Управління міжнародним бізнесом
Міжнародні економічні відносини Європейський бізнес

+ Успішна кар`єра

+ Працевлаштування у провідних міжнародних компаніях

+ 9 магістерських програм та сертифікована програма CFA

+ Англомовні програми MBA (Master of  Business Administration) та MIM 
         (Master of International Management) з можливістю подвійного диплому (Redlands University, USA)

+ Необмежені можливості вивчення іноземних мов та навчання за кордоном 

+ Практична спрямованість підготовки

ПЕРЕВАГИ  ФАКУЛЬТЕТУ/////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Спеціальність Спеціалізація
Маркетинг Маркетинг 

Туризм Туризм

Економіка Економіка міста та урбаністика
Зелена економіка

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Комерційна діяльність та логістика

Факультет МАРКЕТИНГУ
ступінь вищої освіти «БАКАЛАВР»

ступінь вищої освіти «МАГІСТР»

Спеціальність Спеціалізація
Маркетинг Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Комерційна діяльність та логістика

ПЕРЕВАГИ  ФАКУЛЬТЕТУ///////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

+ Наукові школи з новими ідеями для розвитку особистості, кар’єри та бізнесу

+ Перші маркетологи в Україні

+ Світовий рівень визнання

+ Підручники та монографії, за якими працюють по всій Україні

+ Викладачі, які мають досвід викладання в Україні та за кордоном

+ Практичний характер навчання, найкращі можливості працевлаштування у провідних 
компаніях України

+ Тренінги з першого курсу за реальними кейсами та за участі успішних фахівців

+ П’ять сертифікаційних програм за спеціалізаціями затребуваними ринком праці

+ Широкі можливості включеного навчання за кордоном

Факультет УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ, 
СОЦІОЛОГІЇ 
та ПСИХОЛОГІЇ

ступінь вищої освіти «БАКАЛАВР»

ступінь вищої освіти «МАГІСТР»

Спеціальність Спеціалізація
Менеджмент Менеджмент персоналу

Менеджмент соціальної сфери
Психологія Економічна та соціальна психологія
Соціологія Соціологія економіки та підприємництва
Професійна освіта (Економіка) Економічна та бізнес-освіта

Спеціальність Спеціалізація
Менеджмент Менеджмент персоналу

+ Кращі наукові школи менеджменту персоналу, соціології, педагогіки та психології в Україні

+ Висока кваліфікація викладачів

+ Затребуваність професій на ринку праці, високий рівень заробітних плат фахівців

+ Широкі можливості для включеного навчання та наукової діяльності

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+ Участь у міжнародних грантових проектах

+ Сертифікаційні програми відповідно до потреб ринку

+ Практична підготовка на базі навчально-тренувального центру та провідних підприємств,  
         установ і організацій

+ Організація навчального процесу з використанням активних методів навчання
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Факультет ОБЛІКУ 
та ПОДАТКОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ

Факультет ФІНАНСІВ

ступінь вищої освіти «БАКАЛАВР»

ступінь вищої освіти «БАКАЛАВР»

ступінь вищої освіти «МАГІСТР»

ступінь вищої освіти «МАГІСТР»

Спеціальність Спеціалізація
071 – Облік і оподаткування Облік і аудит

Податковий менеджмент
Диджитал-облік
Облік, аудит та оподаткування агробізнесу

Спеціальність Спеціалізація
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси

Корпоративні фінанси
Банківський бізнес
Митна справа

Спеціальність Спеціалізація
071 – Облік і оподаткування Облік і аудит

Облік і аудит (англомовна)

Податковий менеджмент
Облік, аудит та оподаткування агробізнесу

073 – Менеджмент Безпека бізнесу

Спеціальність Спеціалізація
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси

Корпоративні фінанси
Банківський бізнес
Митна справа
Страхування та ризик-менеджмент

ПЕРЕВАГИ  ФАКУЛЬТЕТУ///////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

+ Можливість отримання подвійних дипломів європейського зразка; акредитовані навчаль-
ні програми Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА) та Інституту при-
сяжних бухгалтерів у галузі управлінського обліку (СІМА (Велика Британія)

+ Удосконалення ділової англійської мови на англомовних освітніх програмах навчання

+ Вивчення  польської мови та стажування у Польщі

+ Креативні та компетентні викладачі

+ Практичні підходи до навчання (тренінги, кейси, диспути)

+ Доступні програми стажування та проходження практики у міжнародних компаніях

+ Можливість розпочати успішну професійну кар’єру в корпораціях, міжнародних аудитор-
ських компаніях, суб’єктах державного сектора, банківських установах, казначействі, мі-
ністерствах та відомствах

+ Випускники факультету можуть працювати на посадах головного бухгалтера, бухгалтера-
експерта, фінансового аналітика, аудитора, економіста, консультанта з бухгалтерського 
обліку, фінансового директора, фінансового консультанта щодо сплати податків і зборів, 
експерта з оподаткування, судового експерта-бухгалтера

+ Можливість проходження військової підготовки офіцерів запасу

+ Забезпечення гуртожитком

+ Захоплююче студентське життя

ПЕРЕВАГИ  ФАКУЛЬТЕТУ///////////////////////////////////////////////

ОСВІТНІ ТА НАУКОВІ ПРОГРАМИ
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ КАФЕДРАМИ//////////////////////////

+ Набуття компетентностей у відповідності до потреб ринку праці

+ Підготовка конкурентоспроможного фахівця

+ Міжнародне співробітництво у сфері фінансів, банківської справи та страхування

+ Сприяння академічній міжнародній мобільності за напрямком спеціальності

+ Взаємодія з представниками державних органів та бізнесу

+ Поглиблене опанування англійської мови з першого року навчання

+ Набуття знань польської мови

+ Реалізація  інформаційно-комунікативних технологій, інтерактивного та диференційно-
го навчання 

+ Формування успішної особистості у відкритому сучасному суспільстві

+ Реалізація творчого таланту та спортивних здібностей

+ Фінансів 

+ Корпоративних фінансів та контро-
лінгу, страхування  

+ Фінансових ринків 

+ Банківської справи 

+ Інвестиційної діяльності 

+ Менеджменту банківської діяльності

+ Іноземних мов факультету фінансів

Навчально-науковий 
інститут«ЮРИДИЧНИЙ 
ІНСТИТУТ»

ступінь вищої освіти «БАКАЛАВР»

ступінь вищої освіти «МАГІСТР»

Спеціальність Спеціалізація

Право
Правознавство
Право національної безпеки
Право громадської і політичної діяльності

Спеціальність Спеціалізація

Право 
Публічне право
Приватне право

+ Юридична клініка «Соціальна справедливість», яка забезпечує надання правової допомоги  
        малозабезпеченим верствам населення

+ Асоціація випускників юридичного інституту

+ Потужні бази переддипломної практики (суди, науково-дослідні центри, заклади післяди-
пломної освіти, провідні юридичні компанії, територіальні управління юстиції)

+ Майстер-класи та стажування від відомих консалтингових компаній (KPMG, Asters, 
ETERNA Law тощо)

+ Наукові студентські конференції

+ Щорічна літня школа з європейського права

+ Щорічний турнір з правового брейн-рингу

+ Можливість включеного навчання за кордоном

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ІНСТИТУТ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ 
В ЕКОНОМІЦІ

ступінь вищої освіти «БАКАЛАВР»

ступінь вищої освіти «МАГІСТР»

Спеціальність Спеціалізація
Економіка Економічна кібернетика

Комп’ютерні науки

Системний аналіз 
Кібербезпека

Спеціальність Спеціалізація
Економіка Економічна кібернетика

освітні програми:
«Ризик-менеджмент»,
«Інформаційний менеджмент»

Аналітичне забезпечення національної та 
міжнародної безпеки

Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи
та технології
Системи штучного інтелекту

Системний аналіз Системний аналіз
освітні програми:
«Системний аналіз і керування»,
«Інтелектуальні технології в управлінні»

Усі наші студенти отримують актуальні знання і набувають необхідні 
професійні компетенції з ІТ-спеціальностей.

Під час навчання вони мають можливість навчатися і проходити стажуван-
ня в зарубіжних університетах. Завдяки цьому, наші випускники – це люди з 
високою професійною підготовкою; вони працюють сьогодні по всьому світу, 
адже скрізь затребувані знання, які студенти отримали протягом навчання, й 
ті якості, які були виховані у щасливі студентські роки в нашому інституті.

ПЕРЕВАГИ  ІНСТИТУТУ/////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Кафедра
ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ВСТУПНА 
КАМПАНІЯ 2018

КАФЕДРА ФУНКЦІОНУЄ З МЕТОЮ////////////////////////////////

ПЕРЕВАГИ  КАФЕДРИ///////////////////////////////////////////////////////

Для навчання на кафедрі військової підготовки (термін навчання - 2 роки) 
набір здійснюється з числа студентів денної форми навчання університету.

Термін навчання – 2 роки (як правило 3-4 курс).  Особам, які пройшли пов-
ний курс військової підготовки та атестовані до офіцерського складу, присвою-
ється первинне військове звання офіцера запасу.

Підготовка військових фахівців здійснюється за спеціальностями: «Органі-
зація речового забезпечення» та «Організація продовольчого забезпечення».

+ Військової підготовки громадян України, які мають або здобувають 
освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра і придатні до військової 
служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями  за програмою під-
готовки офіцерів запасу

+ Здійснення військово-патріотичного виховання

+ Кафедра військової підготовки є структурним підрозділом КНЕУ

+ Кафедра розміщена на фондах університету

+ Кафедра діє на підставі статуту університету

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА
ІНСТИТУТ ДИСТАНЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
ПЕРЕВАГИ  ІНСТИТУТУ//////////////////////////////////////////////////

+ Як студент КНЕУ Ви матимете доступ до усіх наукових та навчальних ресурсів Універси-
тету — бібліотеки електронних підручників, розроблених нашими викладачами, репози-
тарію з науковими працями, навчально-методичних матеріалів з наук і дисциплін, елек-
тронного журналу

+ Як студент дистанційної форми навчання Ви працюватимете у системі дистанційного на-
вчання Moodle

Для кого це навчання? – для тих, хто:
+ навчається за кордоном, але прагне здобути освіту у провідному економічному універси-

теті країни — в КНЕУ

+ одночасно здобуває освіту за двома спеціальностями у КНЕУ або у різних університетах 
України

+ має особливі потреби щодо організації навчального процесу

Економіка. Міжнародна економіка
Економіка підприємства
Економічна кібернетика

Фінанси, банківська справа та страхування
Корпоративні фінанси
Банківський бізнес

Облік та оподаткування
Облік, аудит та оподаткування

Менеджмент. Менеджмент бізнес-організацій
Менеджмент персоналу

Маркетинг
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