
ДВНЗ «Криворізький національний університет»

https://www.facebook.com/feub1998/



051 «ЕКОНОМІКА»

071 «Облік і оподаткування»

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування »

073 «Менеджмент» 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність»

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 



Форми навчання 

ДЕННА ЗАОЧНА

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МАГІСТРБАКАЛАВР
-Вступ на базі 

повної середньої 

освіти 

-Вступ на базі 

диплому  молодшого 

спеціаліста за 

економічними 

спеціальностями 

(з будь-якої 

спеціальності) 

- Вступ на базі 

отриманого ступеня

вищої освіти «бакалавр»

- Вступ на базі 

отриманого ступеня

вищої освіти 

«бакалавр»

з будь-якої 

спеціальності

(друга вища освіта)



БАКАЛАВР 

за кошти

державного 

бюджету 

54%

за кошти 

фізичних осіб 

46%



БАКАЛАВР (ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМИ)

Базова освіта
Термін 

навчання Умови вступу

Повна загальна
середня освіта

3 роки  
10 міс. ЗНО

Диплом 
молодшого 
спеціаліста 

за тією ж 
спеціаль-

ністю
1 рік 

10 міс.
Фахове 
вступне 

випробування

за будь-
якою 

спеціаль-
ністю

2 роки 

10 міс.

Співбесіда, 
фахове 
вступне 

випробування

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Факультет економіки та управління бізнесом 

Бюджет Контракт



МАГІСТР (ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМИ)

Базова освіта
Термін 

навчання Умови вступу

Випускники ВНЗ 
ступеня освіти 
«бакалавр» за 
економічними 

спеціальностями

1 рік
4 міс.

1. Фаховий 
іспит

2. Екзамен із 
іноземної 
мови

Випускники ВНЗ 
ступеня освіти 
«бакалавр» за 

іншими
спеціальностями

1 рік 10 
місяців

1. Співбесіда
2. Фаховий 

іспит
3. Екзамен з 

іноземної 
мови

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Факультет економіки та управління бізнесом 

Бюджет Контракт



Спеціальності Предмети ЗНО

051 “Економіка”

1.Українська мова та 

література

2.Математика

3.Іноземна мова або 

географія

071 “Облік і оподаткування”

072 “Фінанси, банківська справа та 

страхування”

073 “Менеджмент”

076 “Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність”

281 “Публічне управління та 

адміністрування”

1.Українська мова та 

література

2.Математика

3.Іноземна мова або 

Історія України



Спеціальності Відповідальні за вступ Предмети ЗНО

051 “Економіка” 
Пасечник Наталя Вячеславівна

067-567-67-82 (viber)

Астаф’єва Катерина Олександрівна

098-995-42-28 (viber)

https://www.facebook.com/EOUP1992/
1.Українська 

мова та 

література

2.Математика

3.Іноземна мова

або географія

076 “Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність”

072 “Фінанси, банківська

справа та страхування”
Короленко Ріта Вікторівна

097-122-55-62 (viber)

https://kaf-fsgir.nethouse.ua 

073 “Менеджмент” Єлізаров Ігор Геоpгійович

097-046-95-78 (viber)

www.management-knu.info

071 “Облік і 

оподаткування”

Голобородько Тетяна Василівна

097-115-95-77 (viber)

Міщук Евгенія Володимирівна

097-696-09-44 (viber)

http://buhuchpubadmin.at.ua

281 “Публічне управління

та адміністрування”

1.Українська мова та 

література

2.Математика

3.Іноземна мова або

Історія України



СТИПЕНДІЇ
Соціальна стипендіяАкадемічна стипендія

Пільгові групи студентів: 

Діти-сироти та позбавлені 

батьківського піклування

Інваліди

Діти шахтарів

Діти-переселенці

інші



ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

БІЗНЕСОМ 

приймає учать у програмі 

магістра  у співробітництві з 

Польськими ВУЗами

Подача заяви на навчання – до 31 серпня

Навчальний рік у Польщі – з 1 жовтня 

Магістратура у Євросоюзі триває – 2 роки, 

тобто 4 семестри



ЛЮБЛИНСЬКА ПОЛІТЕХНІКА

Спеціальності –

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА МАРКЕТИНГ; 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМ; 

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ;

Форма навчання – денна. 
Мова навчання – польська. 

Окремо є програма для тих, хто знає англійську мову на

рівні В2 та має відповідний сертифікат. В такому

випадку, у Люблинській політехниці на спеціальність

Підприємництво та маркетинг оплата складає 800 евро,

але при цьому студент отримає помісячну стипендію

300 евро. Навчання за цією програмою здійснюється

англійською мовою



ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ І 

ІННОВАЦІЇ В ЛЮБЛІНІ

ФОРМА НАВЧАННЯ – ДЕННА. 

МОВА НАВЧАННЯ – ПОЛЬСЬКА, АНГЛІЙСЬКА

Спеціальність – ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Окремо є програма для тих, хто знає

англійську мову на рівні В2 та має відповідний

сертифікат, у такому випадку навчання є

БЕЗКОШТОВНИМ.



Факультет економіки та управління бізнесом 

ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ 



З НАМИ
Диплом Національного університету

найвищого IV рівня акредитації.

Бюджетні місця.

Навчання за кордоном.

Проходження практики, стажування

та працевлаштування на провідних

підприємствах, у фінансових

установах, державних і місцевих

органах влади

Стабільне майбутнє та економічна незалежність 





«Факультет економіки та управління бізнесом» 

#ФЕУБ
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Контактна інформація 

для довідок:

В. О. декана факультету 

Адаменко Марина

Володимирівна 

(097)-582-26-62

Заступник декана з 

профорієнтації та зав'язків 

з громадськістю -

Астаф’єва Катерина 

Олександрівна 

(098)-995-42-28 

Деканат (056) 409-17-06

(056) 409-06-17 

e-mail: feub_knu@i.ua

https://www.facebook.com/feub1998/

mailto:feub_knu@i.ua

