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Обласне соціологічне дослідження «Профорієнтація: ким себе 

бачить в майбутньому молодий українець» 

 Від вибору професії молодим громадянином залежить майбутнє країни, 

тому до цього питання слід відноситись розважливо. Професіональна 

орієнтація повинна закладатися ще в шкільному віці.  В цьому питанні юнацтву 

може допомагати як школа й центри зайнятості, так і бібліотеки.   

 Київська обласна бібліотека для юнацтва, відповідно до Плану роботи 

на 2016 р., провела обласне соціологічне дослідження на базі районних та 

міських бібліотек Київської області у вигляді анкетування молоді з подальшим 

аналізом даних. Метою було визначення: які професії цікавлять молодих 

українців, ким себе бачить молодь у майбутньому, інформацію про які напрямки 

діяльності слід надавати молодим користувачам бібліотек, наскільки молодь 

взагалі обізнана про свої можливості у майбутньому, та про ринок праці в 

Україні. Звісно, бібліотеки не можуть конкурувати з центрами зайнятості у 

деяких питаннях, але можуть робити великий внесок, проводячи інформаційну та просвітницьку 

роботу, пропагуючи певні професії та учбові заклади, розробляючи методичні рекомендації, 

організовуючи зустрічі для молоді із психологами, профорієнтаторами, проводячи виставки та 

викладки спеціалізованої літератури, анкетування та тестування та ін. 

 Завданням дослідження було виявити рівень поінформованості молодих людей про ринок 

праці, навчальні заклади, можливості працевлаштування і як це все збігається зі справжніми 

прагненнями молодих людей. Визначити ставлення молоді до профорієнтування на базі шкіл та 

бібліотек. Дослідження було проведене серед районних та міських бібліотек Київської області шляхом 

анкетування. Розроблену анкету (див. Додаток 1) використовували як  для школярів, так і для 

дорослих молодих людей, які вже отримали середню або першу вищу освіту і вирішують про 

необхідність отримання другої. Емпіричні дані, що їх було отримано в ході опитування були 

узагальнені та проаналізовані машинним способом. 

 В дослідженні прийняли участь 30 районів 

Київської області і 2692 молоді людини. Серед 

опитаних 60% займала жіноча стать і 40% 

чоловіча. 17% склала молодь до 15 років, 65% 

молодь від 16 до 21 року, 12% від 22 до 35 років і 

6% люди старше 35 років. 

 Отже результати такі: 92% опитаних 

знайомі з терміном «Профорієнтація» та 85% 

проходили профорієнтаційне тестування щодо 

вибору професії у своїй школі.  55% бажали б 

вчитися в українському ВНЗ, 12 % у закордонному 

ВНЗ, працювати одразу після школи бажають тільки 10% і 9% мають намір відкрити свою справу, 5% 

підуть до армії, 3% воліють відпочивати після школи та 6% не визначились. Інтереси молодих людей 

розташувались за такою системою: 

1) перше місце посідає «Економіка, торгівля та фінанси», 

2) ІТ 

3) медицина та ветеринарія 

4) сервіс та туризм 

5) право та юриспруденція 

6) спорт, армія та поліція 

7) техніка та механізми 

8) менеджмент та керування 

9) література, мова та журналістика 

10) мистецтво, архітектура та дизайн 

11) кіно, телебачення та індустрія розваг 

12) виробництво 

17%

65%

12%

6%
Вікові групи

> 15 років

16-21 рік

22-35 років

<35 років
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13) психологія, філософія та релігія 

14) транспорт та логістика. 

 Останні місця розділили напрямки, що набрали менше ста голосів: будівництво, фермерство, 

наука та викладання. 

 70% респондентів вже визначились із професією, але назвати обраний учбовий заклад змогли 

лише 56%. Перерахувати 5 учбових закладів району або міста змогли лише 26% опитаних, через те, 

що не всі райони мають таку кількість цих самих закладів. 

 Професію молодь вибирає: за покликанням у 43% випадків, через престижність − 24%, 20% 

вважають що їх професія дозволить заробляти багато і 13% байдуже взагалі. 

 Питання про вплив на вибір майбутньої професії показало, що на 30% впливає думка батьків 

та друзів, 11 % користуються досвідом вчителів та шкільних психологів, тільки 9% читають спеціальну 

літературу з профорієнтації, 11 слухають радіо та телебачення, 12% виходять з матеріального стану 

родини, 13 % − ринку праці в Україні, 27% прислухаються тільки до власних відчуттів. 

 Що стосується факторів, які впливають на вибір, то престижність, затребуваність та заробіток 

чесно поділили по 20%, більше набрало покликання – аж 27%, спадковість лише 5% і сприятливі 

умови праці (як то: заграничні поїздки або комфортний розклад робочого дня) зайняли тільки 8%. 

 Бути найманим працівником або відкрити свою справу… це питання розділило табір 

опитуваних майже навпіл з перевагою найманої праці: 55 і 45% відповідно. Але це ще молоді люди, які 

не стикалися з підводним камінням малого або середнього бізнесу в нашій країні. 

 60% впевнені, що обрана професія буде затребувана на вітчизняному ринку праці, 10% - що ні, 

25% не визначились і 5% байдуже, бо вони бажають працювати закордоном. 

 Ранжування інформаційних каналів, за якими молодь отримує профорієнтаційну інформацію 

виглядає так:  

1) батьки та друзі 

2) школа і бібліотека 

3) телебачення та ЗМІ 

4) центри зайнятості 

 78% знайомі з можливостями бібліотеки в плані допомоги з профорієнтацією і 64% готові 

прийняти від бібліотек таку допомогу. На що саме слід звернути увагу при підготовці масових заходів 

із профорієнтації для молоді: на першому місті стоїть профорієнтаційне тестування (660 відповідей), 

на другому − стан ринку праці (547), на третьому − інформація про навчальні заклади та зустрічі із їх 

працівниками та представниками професій (438, 404 та 456 відповідей), на четвертому інформація по 

професіям та бесіди з профорієнтатором (390 та 334 відповіді). 

 Висновок слідував такий, що цей напрямок масової роботи достойний уваги бібліотечних 

працівників, йому можна приділяти більше уваги: бібліотека може запрошувати спеціалістів, надавати 

методичні матеріали, проводити профорієнтаційні заходи, організовувати технічний супровід, загалом 

− виступати простором та просвітницькою платформою для молоді.  

 За результатами дослідження було виявлено низьку обізнаність молоді про навчальні заклади, 

що розташовані у Київщині. Тож, наступним кроком було заплановано це інформаційне видання, яке 

містить основну інформацію та контактні дані навчальних закладів Київщини. 

 Треба обумовити окремо що таке рівні акредитації. Рівень акредитації вищого навчального 

закладу – це рівень його спроможності проводити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої 

освіти та кваліфікації. Відповідно до статусу вищих навчальних закладів (ВНЗ) встановлено 4 рівні 

акредитації, в залежності від яких у ВНЗ може здійснюватись підготовка фахівців з різними освітньо-

кваліфікаційними рівнями 

 І рівень – технікум, училище, інші прирівняні до них ВНЗ (підготовка фахівців за 

спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста); 

 ІІ рівень – коледж, інші прирівняні до нього ВНЗ (молодший спеціаліст, бакалавр); 

 ІІІ рівень – інститут, консерваторія (бакалавр, спеціаліст, магістр); 

 ІV рівень – інститут, консерваторія, академія, університет (бакалавр, спеціаліст, магістр). 

Слід зауважити, що інформація у цьому виданні достовірна на момент написання. 
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Вищі навчальні заклади Київщини ІІІ – IV рівнів акредитації 

Академія адвокатури України (ААУ) 
  Також відомий, як Інститут адвокатури при Київському університеті ім. Т. 

Шевченка. Приватний заклад IV рівня акредитації, що надає послуги платного 

навчання, гуртожиток, військову кафедру, аспірантуру, магістратуру та 

післядипломну освіту. Форми навчання: денна, заочна до рівнів бакалавру, магістру. 

Наявні підготовчі курси для вступу. Факультети: 

- правознавство; 

міжнародне право; 

- лінгвістика. 

Телефон/факс: (044) 246-57-88, 246-57-40, 234-42-42  

Сайт: www.aau.edu.ua 

Адреса: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 27 

 Академія муніципального управління (Таврійський 
національний університет ім. В. І. Вернадського) 

 Державний навчальний заклад IV рівня акредитації. Має 5 

факультетів, Науково-учбовий інститут регіонального управління та місцевого 

самоврядування, коледж міського господарства, 27 кафедр, на яких 

працюють 39 докторів наук, професорів, 197 кандидатів наук, доцентів, викладачів. ВНЗ надає послуги 

платного та безкоштовного навчання, має гуртожиток, військову кафедру, аспірантуру та магістратуру. 

Форми навчання: денна та заочна до рівнів: бакалавр, магістр. Факультети: 

- економічний; 

- менеджменту; 

- юридичний; 

- управління міським господарством; 

- довузівської підготовки. 

 2017 року академія влилась у склад Таврійського національного університету ім. 

Вернадського, ставши його структурним підрозділом.  

Телефон/факс: (044) 529-0023, 529-0516  

Сайт: www.amu.kiev.ua 

Адреса: м. Київ, вул. І. Кудрі, 33 

Академія праці, соціальних відносин і туризму 

 Приватний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Пропонує денну, 

заочну та дистанційну форми навчання. В академії є військова кафедра, гуртожиток, 

присутня післядипломна освіта, аспірантура та докторантура, підготовче відділення. 

Спеціальності: 

- менеджмент, маркетинг, 

- готельно-ресторанна справа, 

- соціологія, соціальна робота, 

- економіка, 

- право 

Адреса: м. Київ, Кільцева дорога, 3-а 

Сайт: socosvita.kiev.ua 

Телефон: (044) 526-06-64 
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Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

 Приватний Університет «Україна» ІV рівня акредитації − єдиний вищій 
навчальний заклад інтегрованого типу, відкрите для молоді різного рівня підготовки, 
диференційованих соціальних можливостей та різного стану здоров’я. У ВНЗ 

присутні безкоштовне та платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, аспірантура, магістратура, 
післядипломна освіта. Форми навчання: денне, заочне. Типи навчально-кваліфікаційних рівнів: 
бакалавр, спеціаліст, магістр. Перелік факультетів: 

 Права та суспільних відносин; 

 Інженерно-технологічний; 

 Соціальних технологій; 

 Біомедичних технологій; 

 Економіки та менеджменту; 

 Філології та масових комунікацій. 

Телефон/факс: (044) 409-2762, 424-7008  
Сайт: www.vmurol.com.ua 
Адреса: 04071, Київ: вул. Хорива, 1-Г /  вул. Львівська, 23 

 

Військовий інститут Київського національного університету ім. Т. 
Шевченка (ВІ КНУ) 

 Державний вищий учбовий заклад IV рівня акредитації започаткований 1933 

року. Видає дипломи державного зразка. Форма навчання – заочна, до рівнів: бакалавр, спеціаліст, 

магістр. Є гуртожиток, аспірантура, докторантура. 

Напрями навчання: 

- географія, геологія, 

- політологія, міжнародні відносини, 

- психологія, 

- філологія, 

- економіка, 

- право. 

Адреса: м. Київ, вул. Ломоносова, 51 

Сайт: mil.univ.kiev.ua 

Телефон: (044) 521-32-89 

 

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації 

 Державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації з денною та заочною 

формами навчання до рівнів: бакалавр та магістр. Заклад відкрито 1992 року. Напрями 

освіти: військові науки, національна безпека, інформаційні технології, кібербезпека. 

Спеціальності: 

у галузі інформаційних технологій:  

- комп’ютерні науки та інформаційні технології,  

- комп’ютерна інженерія, 

- кібербезпека 

у галузі електроніки та телекомунікацій: 

- телекомунікації та радіотехніка, 

у галузі воєнних наук, нацбезпеки та безпеки державного кордону: 

- військове управління (за видами збройних сил), 

- забезпечення військ, 

- озброєння та військова техніка. 

Адреса: м. Київ, вул. Московська, 45/1 

Сайт: viti.edu.ua 

Телефон: (044) 280-48-76, 280-31-90 
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Державна академія житлово-комунального господарства 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України 
 

Державний  навчальний заклад IV рівня акредитації, утворений постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.09.2000 р. на базі Державного інституту ЖКГ. Основні функції: підготовка, 

перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців для підприємств, установ та організацій житлово-

комунальної сфери; проведення наукових досліджень з економічних, технічних та технологічних 

питань, а також екологічних проблем житлово-комунального господарства; інформаційне 

забезпечення підприємств, установ і організацій галузі. Академія здійснює свою освітню діяльність за 

рахунок виконання державного замовлення, заявок підприємств, організацій та фізичних осіб. У складі 

академії функціонують: Науково-дослідний інститут ЖКГ, Донецький інститут міського господарства, 

Головний центр навчання з охорони праці посадових осіб та спеціалістів підприємств, установ і 

організацій ЖКГ, обчислювальний центр, 7 факультетів і 18 кафедр. Факультети: 

- обліково-економічний; 

- менеджменту і екологічної безпеки; 

- заочної форми навчання; 

- післядипломної освіти; 

- довузівської підготовки 

Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Глазунова, 2/4 
Фактична адреса: 02125, м. Київ, вул. Старосільська, 2 
Телефони: (044) 521-17-21,  521-14-68, 512-63-34 

Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату 
України 

 Державний навчальний заклад економічного спрямування IV рівня акредитації, 

що належить до системи державної статистики України. Готує фахівців для установ та 

організацій Деркомстату, Міністерства фінансів, Державної податкової служби, 

Державного казначайства, Державної контрольно-ревізійної служби, аудиторських фірм, 

державних і комерційних банків та ін. Заклад готує бакалаврів та магістрів, підвищує кваліфікацію 

кадрам держстатистики, бухгалтерам, аудиторам, фахівцям у галузі інформаційних технологій та 

держуправління за спеціальностіми: 

- облік та аудит; 

- економічна статистика; 

- фінанси; 

- економічна кібернетика; 

- банківська справа; 

- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. 

 Факультети: економічно-статистичний; обліку і аудиту; фінансів; заочного та дистанційного 

навчання. 

 Є філії у Білій Церкві, Луцьку, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Сумах, Херсоні, Черкасах, 

Чернівцях, Чернігові. Коледжі академії: 

- Білоцерківський коледж фінансів, обліку та аудиту; 

- Дрогобицький коледж статистики; 

- Кіровоградський коледж статистики; 

- Чернігівський економічний коледж; 

- Рівненський економічний коледж. 

Телефон: (044) 484-4941, 484-4778, 484-4774  

Сайт: www.nasoa.edu.ua 

Адреса: м. Київ, вул. Підгірна, 1 
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 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління 
 

 Провідна організація Мінприроди України у сфері освітньої, науково-практичної 

та методичної роботи. Структурні підрозділи: 

- Навчально-науковий інститут екологічної безпеки та управління, 

- Навчально-науковий інститут економіки та екології природокористування, 

- Навчально-науковий інститут екологічного моніторингу та інноваційних технологій. 

 

Адреса: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корпус 2 

Сайт: dea.gov.ua 

Телефон:  (044) 206-31-31 

Державний економіко-технологічний університет транспорту 

(ДЕТУТ) 

 
 Державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації з денною та 

заочною формами навчання до рівнів бакалавр та магістр. Напрями навчання: менеджмент, 

маркетинг, автоматизація, приладобудування, інформаційні технології, кібербезпека, транспорт, 

економіка. Спеціальності: 

- Управління залізничним транспортом; 

- Інфраструктури та рухомого складу залізниць; 

- Економіки і менеджменту. 

 

Адреса: м. Київ, вул. М. Лукашевича, 19 

Сайт: detut.edu.ua 

Телефон: (044) 591-51-89 

 

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 

 Державний заклад ІV рівня кваліфікації має свідоцтво про внесення його в 
Держреєстр наукових закладів, яким надається підтримка держави. Це рішення 
полегшує розвиток науково-технічної бази університету. ВНЗ надає послуги з платного 

та безкоштовного навчання, гуртожитки, військову кафедру, магістратуру, післядипломну освіту  
денної, заочної, екстернатної та дистанційної форм рівнів: бакалавр, спеціаліст та магістр. 
Факультети: телекомунікацій; інформаційних технологій; інформаційної безпеки; менеджменту. 

Телефон/факс: (044) 248-8593  
Сайт: www.dut.edu.ua 
Адреса: Київ, вул. Солом’янська, 7 

Європейський університет 
 Приватний університет ІV рівня акредитації має повну матеріально-технічну базу 
для забезпечення навчального процесу й наукової діяльності науково-практичних 
працівників та студентів. До послуг студентів сучасна комп’ютеризована бібліотека, з 
фондом у 1 млн. примірників, спортивні зали, база відпочинку, гуртожитки. На базі ВНЗ 

працює бізнес-коледж та докторантура, військова кафедра, аспірантура, магістратура. У закладі діє 
платне навчання. Форми навчання: денна та заочна. Типи навчально-кваліфікаційних рівнів: 
молодший спеціаліст, бакалавр, магістр, аспірантура, докторантура. Факультети: 

 Факультет інформаційних систем і технологій; 

 Факультет економіки і менеджменту; 

 Факультет безпеки підприємств; 

 Юридичний факультет; 

 Інститут шоу-бізнесу, 

 Бізнес коледж. 

Телефон/факс: (044) 450-6490, (044) 537-3500, (044) 452-3568  
Сайт: www.e-u.in.ua 
Адреса: Київ, бул. Ак. Вернадського, 16в (м. "Святошин") 
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Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій (від МАУП) 
 
 Приватний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Видає 

дипломи державного зразка, сертифікати CISCO та Microsoft. Форми навчання: денна та заочна до 
рівнів: бакалавр та спеціаліст.  
Напрями навчання: інформаційні технології та кібербезпека. Спеціальності: програмна інженерія та 
програмне забезпечення систем. 
 
Адреса: м. Київ, вул. Фрометівська, 2, корп. 17 
Сайт: it.maup.com.ua 
Телефон: (044) 490-95-19 

 

Інститут міжнародних відносин Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка (ІМВ) 

 
Державний вищий навчальний заклад, заснований 1945 року. Рівень акредитації – IV. 
Форми навчання: денна та заочна до рівнів бакалавр та магістр. Напрями підготовки: 

політологія, міжнародні відносини, економіка, право. Спеціальності: 
- міжнародні відносини, 
- міжнародне право, 
- міжнародні економічні відносини, 
- міжнародний бізнес, 
- міжнародна інформація, 
- країнознавство. 
 

Адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 36/1 
Сайт: iir.edu.ua 
Телефон: (044) 598-59-20 

 

Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України 
  

 Заклад було засновано Міністерством праці УРСР 1991 року як Інститут 

соціального управління та зайнятості молоді. Мета створення закладу – підготовка фахівців для 

Державної служби зайнятості України за рівнями: бакалавр, магістр, спеціаліст, доктор філософії. 

Напрями: менеджмент, психологія, економіка, публічне управління та адміністрування, соціальна 

робота. 

Адреса: м. Київ, вул. Нововокзальна, 17 
Сайт: ipk.edu.ua 
Телефон: (044) 528-41-52 

 

Інститут післядипомної освіти Київського національного 
університету будівництва та архітектури 

 
Державний навчальний заклад ІІІ рівня акредитації з заочною формою навчання до рівнів 
бакалавр та спеціаліст. Надає послуги платного навчання за спеціальностями: 
будівництво (міське будівництво та господарство, охорона праці в будівництві. 

теплогазопостачання і вентиляція, водопостачання та водовідведення); геодезія, картографія та 
землеустрій (землеустрій та кадастр); менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування). 
 
Адреса: м. Київ, вул. Освіти, 4 
Сайт: ipo-knuba.edu.ua 

      Телефон: (044) 244 96 63, (044) 275 20 56 

Інститут туризму федерації профспілок України 
 
 Приватний навчальний заклад ІІІ рівня акредитації, заснований 1982 року. 

Видає диплом державного зразка. Форми навчання: денна та заочна до рівнів бакалавр та спеціаліст. 
Навчання платне, за спеціальностями: менеджмент, маркетинг, готельно-ресторанна справа, туризм, 
економіка. Є довузівська підготовка. 
 
Адреса: м. Київ, вул. Вишгородська, 12 
Сайт: itfpu.kiev.ua 
Телефон: (044) 430-16-61, 432-58-70 
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Київська гуманітарна академія 

 Київська гуманітарна академія є правонаступником усіх прав і зобов’язань 
Київського гуманітарного інституту – вищого навчального закладу недержавної форми власності, 
створеного у 1994 році. Академія акредитована за IV рівнем і є членом Міжнародної кадрової 
академії. Навчальний процес має міжнародну орієнтацію. КГА здійснює підготовку та перепідготовку 
за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» з таких галузей: 

- «Гуманітарні науки» (філологія англійська, німецька, французська); 
- «Міжнародні відносини»; 
- «Маркетинг»; 
- «Фінанси і кредит»; 
- «Економіка та підприємництво»; 
- «Менеджмент та адміністрування». 

Адреса: 03040, г.Киев, ул. Стельмаха 5 
E-mail: info@kgi.edu.ua, kgi@kgi.edu.ua 
Телефон: (044) 455-91-88, 455-91-62, 63, 64, 65 

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана 
Петра Конашевича-Сагайдачного 

 Державний вищий навчальний заклад України водно-транспортного профілю, 

заснований 1912 року. До складу закладу входять: 

-  Київський тренажерний центр підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців водного транспорту; 

- Центр довузівської підготовки; 

- Севастопольський факультет морського транспорту; 

- Київський коледж морського і річкового флоту; 

- Севастопольський морський коледж; 

- Професійно-технічне училище «Миколаївська морехідна школа»; 

- Київське вище професійне училище водного транспорту; 

- Севастопольське вище професійне училище; 

- Дунайський навчально-консультаційний пункт у м. Кілія Одеської області; 

- Миколаївський навчально-консультаційний центр підвищення кваліфікації і перепідготовки 

фахівців водного транспорту; 

  Факультети: економіки транспорту, судноводіння, юридичний. 

Адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 9 
Сайт: maritime.kiev.ua 
Телефон: (044) 417-17-57, 417-17-60. 
 

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва 
та дизайну ім. М. Бойчука 

 Інститут ІІІ рівня акредитації державної форми власності робить вагомий 
внесок у розвиток матеріальної та духовної культури України, у підготовку 
високопрофесійних спеціалістів декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну. У 

ВНЗ діють платне та безкоштовне навчання до рівня бакалавр або спеціаліст. Факультети: 

 декоративно-ужиткового мистецтва; 

 дизайну; 

 заочної форми навчання. 

Телефон/факс: 8 (044) 285-7716, 285-7516  
Сайт: http://kdidpmid.edu.ua 
Адреса: Київ, вул. Кіквідзе, 32 
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Київський економічний інститут менеджменту (ЕКОМЕН) 
 
 Приватний заклад IV рівня акредитації, заснований 1992 року. Видає дипломи 
державного та міжнародного зразків. Форми навчання: денна, заочна, дистанційна, 
вечірня до рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр. Наявні: післядипломна освіта, 
аспірантура, докторантура, підготовче відділення. Військова кафедра – відсутня. 

Навчання платне, за напрямами: фінанси і кредит (банківський менеджмент, IT-фінанси, онлайн 
технології в банківській справі, фінансовий менеджмент, фінанси в страховій діяльності, фінанси в 
бінківській сфері); маркетинг (IT_маркетинг, маркетинг у сфері послуг, маркетинг у рекламній 
діяльності, маркетинговий менеджмент); менеджмент (IT-менеджмент, менеджмент міжнародної 
торгівлі, менеджмент міжнародних відносин, спортивний менеджмент, менеджмент на ринку товарів і 
послуг, менеджмент інформаційних технологій, проектний менеджмент, менеджмент он-лайн освіти, 
логістичний менеджмент, рекламний менеджмент). 
 
Адреса: м. Київ, вул. Смоленська, 31/33 
Сайт: ecoman-university.kiev.ua 
Телефон: (044) 456-88-02 

 

Київський інститут банківської справи 
 Приватний навчальний заклад IV рівня акредитації з денною формою навчання 
до рівнів бакалавр та магістр. Є гуртожиток. 
  
Напрями:  

- фінанси і кредит,  
- облік і аудит.  
 
Адреса: м. Київ, вул. Ризька, 12 
Сайт: kibs.kiev.ua 
Телефон: (044)453-86-20; 067-506-94-22 

Київський Інститут Бізнесу і Технологій 

Приватний вищій навчальний заклад ІІІ – ІV рівнів акредитації, відкритий 1961 року, дає 
можливість отримати освіту шляхом навчання у коледжі денною та заочною формою, 
отримати вищу освіту, підвищити кваліфікацію та бізнес-освіту (у школі бізнесу). 

Інститут має філії у таких містах: Київ, Винниця, Житомир, Запоріжжя, Ніжин, Умань. У закладі діє 
платне навчання, є гуртожитки, аспірантура та магістратура. Форми навчання: денна та заочна. Типи 
навчально-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, магістр. Факультети:  

 Економіки («Облік та оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування»); 

 Менеджменту («Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування»); 

 Психології («Психологія»). 

Телефон/факс: (044) 353-4242, (073) 131-3977, (050) 341-4242  
Сайт: kibit.edu.ua 
Адреса: Київ, пров. Зоряний 1/5 

 
 

Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра 
 
 Державний навчальний заклад ІІІ рівня акредитації, заснований 1868 р. 

Форми навчання: денна та заочна до рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр. Є гуртожиток та підготовче 
відділення. Напрямок навчання: культура та мистецтво. Спеціальності: 
- фортепіано, 
- оркестрові струнні інструменти, 
- оркестрові духові та ударні інструменти, 
- народні інструменти, 
- спів (академічний, народний, естрадний, джазовий), 
- хорове диригування, 
- теорія музики, 
- музикознавство, 
- музичне мистецтво естради (джаз). 
 
Адреса: м. Київ, вул. Л. Толстого, 31 
Сайт: glierinstitute.org 
Телефон: (044) 288-32-63 



13 
 

Київський інститут сучасної психології та психотерапії 

 Приватний заклад ІІІ рівня акредитації працює на основі 
ліцензованих Міністерством освіти та науки України програм та видає своїм випускникам дипломи та 
свідоцтва державного зразка. Навчання проводиться у напрямках: «Психологія», «Клінична 
психологія», «Соціальна психологія» на базі дипломів бакалавра або спеціаліста психології. Термін 
навчання 1.5 – 2 роки. Форма навчання – денна. Тип навчально-кваліфікаційного рівня – магістр. 

Телефон/факс: (044) 585-4678, (044) 585-4677, (044) 585-4680  
Сайт: www.kispp.com 
Адреса: Київ, бул. Лесі Українки, 34, 3 під, 401 оф. 

 
 

 Київський кооперативний інститут бізнесу і права 
 

 Приватний навчальний заклад ІІІ рівня акредитації з денною та заочною 
формами навчання. Існує з 1921 року. Готує бакалаврів та магістрів. Напрями 

навчання: 
- маркетинг та менеджмент, 
- готельно-ресторанна справа, 
- туризм, 
- інформаційні технології та кібербезпека, 
- харчові технології, 
- економіка, 
- право. 
 
Адреса: м. Київ, вул. Ломоносова, 12 
Сайт: kkibp.edu.ua 
Телефон: (044) 258-20-29 

 

Київський медичний університет 

 Приватний вищий навчальний закла IV рівня акредитації, 

відкритий 1992 року. Видає диплом державного зразка. Форми 

навчання: денна та заочна до рівня магістр.  Напрями підготовки: 

- медицина, 

- стоматологія, 

- фармація 

Адреса: м. Київ, вул. Льва Толстого, 9 
Сайт: kmu.edu.ua 
Телефон: (044) 288-03-29, 238-68-58 
 

Київський міжнародний університет 

 Приватний вищий навчальний заклад, заснований 1994 року. Член 
Європейської асоціації міжнародної освіти (EAIE), акредитований IV рівнем. 
Специфікою закладу є вивчення іноземних мов, в т.ч. країн Близького та Далекого 
Сходу. Навчальний процес – двомовний: українська та англійська. Кількість студентів 
– 4800 осіб. До структурних підрозділів відносяться: 

- Ліцей КиМУ; 
- Коледж КиМУ; 
- Інститут міжнародних відносин; 
- Інститут лінгвістики та психології; 
- Інститут журналістики; 
- Інститут телебачення, кіно і театру; 
- Юридичний інститут; 
- Економічний факультет; 
- Факультет будівництва та архітектури; 
- Медико-фармацевтичний факультет; 
- Стоматологічний факультет. 

Спеціальності: 

- міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; 
- міжнародне право; 
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- міжнародні економічні відносини; 
- політологія; 
- туризм; 
- комп’ютерні науки та інформаційні технології; 
- право; 
- філологія (англійська мова, переклад); 
- психологія; 
- науки про освіту (професійна освіта); 
- середня освіта (англійська мова); 
- журналістика; 
- аудіовізуальне мистецтво та виробництво; 
- сценічне мистецтво; 
- економіка; 
- фінанси, банківська справа та страхування; 
- менеджмент; 
- підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 
- публічне управління та адміністрування; 
- стоматологія; 
- фармація; 
- будівництво та цивільна інженерія; 
- архітектура та містобудування. 

 

Адреса: м. Київ, вул. Львівська, 49 
Сайт: kymu.edu.ua 
Телефон: 044-594-03-04 

 

Київська муніципальна академія естрадного і циркового мистецтв 
 
 Державний заклад ІІІ рівня акредитації з денною формою навчання до рівнів 
бакалавр та спеціаліст. Напрямки навчання: культура, мистецтво. Спеціальності: 
- музичне мистецтво, 

- циркове мистецтво, 
- естрадне мистецтво, 
- театральне мистецтво. 
-  
Адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 88 
Сайт: circusacademy.kiev.ua 
Телефон: (044) 289-86-37 

Київський національний економічний університет ім. Вадима 
Гетьмана 

Вищий навчальний заклад України, самоврядний дослідницький університет, 

заснований 1906 р. як Вищі комерційні курси. Рівень акредитації – IV. 

До складу університету належать: 

 Факультет економіки та управління; 

 Факультет міжнародної економіки і менеджменту; 

 Юридичний інститут; 

 Факультет управління персоналом, соціології та психології; 

 Обліково-економічний факультет; 

 Факультет економіки АПК; 

 Фінансово-економічний факультет; 

 Інститут інформаційних технологій в економіці; 

 Факультет маркетингу. 

Інститути: 

 Криворізький економічний інститут КНЕУ 
 Кримський економічний інститут КНЕУ 
 Науково-дослідний інститут економічного розвитку (1997 р.); 
 Український інститут розвитку фондового ринку (1997 р.) 
 Інститут вищої освіти (2009 р.); 
 Інститут фінансового контролінгу (2009 р.); 
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 Інститут енциклопедичних досліджень з економіки (2009); 
 Інститут глобальної економічної політики (2009 р.); 

 Інститут кредитних відносин (2009 р.); 
 Французько-Український інститут менеджменту (2010 р.); 
 Інститут економіки та менеджменту агропромислового комплексу (2010 р.); 
 Інститут фінансово-інноваційних досліджень (2010 р.); 
 Інститут моделювання та інформаційних технологій в економіці (2010 р.); 
 Інститут обліку (2010 р.); 
 Інститут соціально-трудових відносин (2010 р.); 
 Інститут правових досліджень та законопроектної роботи (2010 р.); 
 Інститут маркетингу (2011 р.); 
 Інститут інноваційного підприємництва (2012 р.). 

Коледжі: 

 Коледж економіки та управління КНЕУ 
 Київський економічний коледж КНЕУ 
 Київський коледж інформаційних систем і технологій КНЕУ 
 Сімферопольський коледж КНЕУ 
 Криворізький коледж економіки та управління КНЕУ 
 Роменський економічний коледж КНЕУ 
 
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 54/1 
Сайт:  kneu.edu.ua 

Телефон: (044) 456-31-62 

Київський національний лінгвістичний університет 

 Державний університет ІV рівня акредитації – провідний учбовий та науково-

методичний центр з підготовки викладачів іноземних мов, перекладачів та спеціалістів з 

іноземної філології вищої кваліфікації як для України, так і для країн СНД, Європи, Азії, 

Африки та Латинської Америки. На факультетах англійської, німецької, французської та іспанської 

мов, факультеті перекладачів, підготовчому факультеті та факультеті слов’янських мов (для 

іноземців), денної, заочної, вечірньої та дистанційної форм навчання, факультеті післядипломної 

освіти, в Економіко-правовому інституті та Інституті східних мов вчаться понад 7 тис. студентів за 

системою: бакалавр – спеціаліст – магістр. Факультети: 

- економіко-правовий; 

- германської філології; 

- романської філології; 

- східнознавства; 

- перекладачів; 

- слов’янської філології; 

- підготовче відділення для іноземців. 

Телефон/факс: 8-(044) 287-33-72, 287-67-88, 529-82-86  

Сайт: www.knlu.kiev.ua 

Адреса: Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 73 

Київський національний торговельно-економічний університет 

 Університет державної форми власності ІV рівня акредитації веде свою історію 
від Київської філії Всесоюзного заочного інституту радянської торгівлі, створеного 1946 
року. Указом Президента України від 2000 р. Університету надано статус національного. 

У закладі діє безкоштовне і платне навчання, працюють гуртожитки, аспірантура, магістратура, 
післядипломна освіта. Форми навчання: денна та заочна. Типи навчально-кваліфікаційних рівнів: 
молодший спеціалист, бакалавр, спеціаліст, аспірант, магістр. Факультети: 
- міжнародні відносини; 
- менеджмент 
- комп’ютерні науки; 
- економіка  та підприємництво; 
- право. 

Телефон/факс: (044) 529-1488, 529-2555  
Сайт: www.knteu.kiev.ua 
Адреса: Київ, ул. Чигоріна, 57 
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 Київський національний університет будівництва і архітектури 

 Університет державної форми власності ІV рівня акредитації є провідним 

учбовим закладом України з підготовки спеціалістів для будівничої галузі. На 6 

факультетах університета готують спеціалістів з 22 спеціальностей. У ВНЗ діє 

безкоштовна та платна освіта, гуртожитки, військова кафедра, аспірантура, магістратура, 

післядипломна освіта. Форми навчання: денна, заочна до рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр. 

Факультети: 

- автоматизації та інформаційних технологій; 

- архітектурний; 

- будівничий; 

- будівничо-технологічний; 

- санітарно-технічний; 

- геоінформаційних систем керування територіями. 

Телефон/факс: (044) 245-4690, 248-3046  

Сайт: www.knuba.edu.ua 

Адреса: Київ, пр-т Повітрофлотський, 31 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Університет державної форми власності ІV рівня акредитації має неабияку 

історію існування та пропонує студентам 14 факультетів, 7 учбових інститутів 

(учбово-науковий центр «Інститут біології», військовий, високих технологій, 

журналістики, міжнародних відносин, післядипломної освіти, філології), Центр українознавства, 

геологічний та зоологічний музеї, Музей історії університету, міжфакультетний лінгвістичний музей, 

інформаційно-обчислювальний центр, астрономічну обсерваторію, видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет», наукову бібліотеку ім. Максимовича. 

У ВНЗ діє платна та безкоштовна освіта денної, заочної та екстернатної форми навчання. Типи 

навчально-кваліфікаційного рівня: бакалавр, спеціаліст, магістр. Факультети: географічний, 

геологічний, економічний, історичний, кібернетики, механо-математичний, підготовчий, радіофізичний, 

соціології, фізичний, філософський, хімічний, юридичний. 

Телефон/факс: (044) 239-3388, 239-3333  

Сайт: www.univ.kiev.ua 

Адреса: Київ, ул. Володимирська, 64 

Київський національний університет культури і мистецтв 

 Київський національний університет культури і мистецтв  державної форми 
власності заснований 1968 року і має ІV рівень акредитації. Університет працює у контексті 
Болонської системи вищої освіти, а випускники отримують дипломи міжнародного зразку. В закладі 
діє безкоштовне та платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, аспірантура, магістратура, 
післядипломна освіта. Форми навчання: денна, заочна, дистанційна. Типи навчально-кваліфікаційних 
рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Факультети: 

 журналістики й міжнародних відносин; 

 кіно і телебачення; 

 готельно-ресторанного й туристичного бізнесу; 

 режисури та шоу-бізнесу; 

 дизайну та реклами; 

 хореографічного мистецтва; 

 культурології; 

 музичного мистецтва; 

 економіки, права та інформаційних технологій. 

Телефон/факс: +38 (044) 285-4403, +38 (044) 285-4386, +38 (044) 285-8527 - факс  
Сайт: www.knukim.edu.ua 
Адреса: Київ, вул. Щорса (ул. Є. Коновальця), 36; вул. Чигорина, 20, каб. 12 (приймальна комісія) 
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Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. 
І. К. Карпенка-Карого 

 Державний заклад IV рівня акредитації, заснований 1904 року. Готує 
бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Форми навчання: денна, заочна, вечірня. Має 
гуртожиток, аспірантуру, докторантуру та підготовче відділення.  Факультет 

театрального мистецтва готує за спеціалізаціями: 
- акторське мистецтво (актор драмтеатру і кіно, актор театру ляльок), 
- режисура драмтеатру, 
- режисура театру ляльок, 
- режисура цирку, 
- режисура класичного балету, 
- театрознавство, 
- організація театральної справи. 

Інститут екранних мистецтв готує: 
- режисура документального фільму, 
- режисура анімаційного фільму, 
- режисура телебачення, 
- звукорежисура, 
- диктор та ведучий телепрограм, 
- кіно-телеоператорство. 
- драматургія кіно і телебачення, 
- кінознавство, 
- організація виробництва фільму. 

 
Адреса: м. Київ, вул. Ярославів вал, 40 
Сайт: knutkt.com.ua 
Телефон: (044) 272-52-70 

Київський національний університет технологій і дизайну 

Державний Університет ІV рівня акредитації заснований 1930 року як Інститут 
шкіряної промисловості. ВНЗ пропонує безкоштовне та платне навчання, 
гуртожитки, військову кафедру, аспірантуру, магістратуру, післядипломну освіту 
денної, вечірньої, заочної, дистанційної та екстернатної форм навчання за рівнями: 

бакалавр, спеціаліст, магістр. Факультети: 

- технологій легкої промисловості; 
- дизайну; 
- економіки та бізнесу; 
- технологічного устаткування та систем управління; 
- хімічних технологій; 
- ринкових, інформаційних та інноваційних технологій в м. Черкаси. 

Телефон/факс: (044) 256-2975, 280-0512  
Сайт: www.knutd.com.ua 
Адреса: Київ, вул. Немировича-Данченка, 2 

Київська православна богословська академія 

 

 Вищий духовний навчальний заклад Української Православної Церкви 

Київського Патріархату, заснований 1615 року. Здійснює підготовку фахівців з вищою 

освітою у галузі богослів’я за бакалаврським та магістерським рівнями вищої освіти та наукових і 

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі, які можуть бути 

священослужителями, працівниками синодальних та єпархіальних управлінь, місій, регентами 

церковних хорів, викладачами середніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, 

співробітниками наукових установ. В академії діють богословський факультет та регентське 

відділення, 4 кафедри: біблеїстики, богослів’я, церковної історії та церковно-практичних дисциплін. 

Матеріально-технічна база включає: навчальний корпус Академії, два гуртожитки, бібліотеку, 

комп’ютерний клас, спортзал.  

Юридична адреса: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 6 

Сайт: kpba.edu.ua 

Телефон: (044) 278-80-44 (приймальня) 
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Київський славістичний університет 

 

 Недержавний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, заснований 1993 

р. з ініціативи та за участю Національної академії наук України. 

Підрозділи: 

1. Інститут славістики та міжнародних відносин; 
2. Інститут економіки та управління; 
3. Міжрегіональний гуманітарний інститут ; 
4. Інститут соціальної економіки та муніципального менеджменту; 
5. Закарпатська філія; 
6. Чернігівська філія; 
7. Кримський НКЦ; 
8. Південнослов 'янський інститут у м. Миколаєві; 
9. Рівненський інститут слов'янознавства. 

Напрями підготовки: 

1.  Історія 
2. Англійська мова і література 
3. Облік і аудит 
4. Міжнародна інформація 
5. Маркетинг 
6. Фінанси 
7. Філологія 
8. Міжнародні відносини 
9. Економіка підприємства 
10. Психологія 
11. Країнознавство 
12. Менеджмент організацій 
13. Туризм 
14. Адміністративний менеджмент 
15. Журналістика 
16. Управління навчальним закладом 

 
Адреса: м. Київ, вул. О. Архипенка, 10Г 

Сайт: ksu.edu.ua 

Телефон: (044) 419-31-33 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
 

 Вищий навчальний заклад створений рішенням Київської міської ради шляхом 

реорганізації Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів ім. Б. Д. 

Грінченка. Університет є закладом комунальної власності, у ньому функціонує 6 

інститутів, 4 факультети та Університетський коледж: 

 Інститут післядипломної педагогічної освіти 

 Інститут людини 

 Педагогічний інститут 

 Інститут мистецтв 

 Інститут журналістики 

 Інститут філології 

 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 

 Історико-філософський факультет 

 Факультет права і міжнародних відносин 

 Факультет інформаційних технологій та управління 

 Університетський коледж. 

Адреса : м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2 
Приймальна комісія: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, каб. 116 
Сайт: kubg.edu.ua 
Телефон: (044) 428-34-07, (044) 272-19-02 
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Київський університет культури 
 

Приватний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Пропонує денну та 
заочну форму навчання до рівнів бакалавр та магістр.Напрями навчання: 
- готельно-ресторанна справа, туризм; 
- менеджмент, маркетинг; 
- журналістика, видавництво та поліграфія; 
- культура, мистецтво; 
- право 
 
Адреса: м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36 
Сайт: kuk-university.com 
Телефон: (044) 285-00-36, (044) 284-63-85 

Київський університет права НАН України 

 Державний університет ІV рівня акредитації створений 1995 року на базі 
Інституту держави і права ім. Корецького Національної академії наук України. Це 
єдиний навчальний заклад в державі, підкорений НАН України. Заклад надає 
послуги безкоштовної та платної освіти, гуртожитки, військову кафедру, аспірантуру, 

магістратуру, післядипломну освіту денної, заочної та заочно-дистанційної форм, за рівнями: 
бакалавр, спеціаліст, магістр. Факультети: 

- цивільне і трудове право; 
- правове забезпечення підприємницької діяльності; 
- суд, прокуратура, адвокатура; 
- теорія та історія держави й права; 
- конституційне, адміністративне та фінансове право; 
- міжнародні відносини. 

Телефон/факс: (044) 424-3335  
Сайт: www.kul.kiev.ua 
Адреса: Київ, вул. Доброхотова, 7а 
 

Київський університет ринкових відносин 

 

 Вищий навчальний заклад створено 1990 р. Міністерством освіти УРСР і 

Кабміном України для допомоги в переході до ринкової економіки. Університет є 

базовим навчальним закладом Українського союзу промисловців і підприємців. 

До структурних підрозділів закладу відносяться: коледж, факультет економіки та менеджменту, 

юридичний факультет, факультет другої вищої освіти, факультет довузівської підготовки, аспірантура, 

програма «Офіцер запасу». 

Спеціальності: 

 Право 
 Маркетинг 
 Фінанси, банківська справа та страхування 
 Облік і оподаткування 
 Менеджмент 
 Менеджмент організацій 
 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
 Адміністративний менеджмент 
 Публічне управління та адміністрування 

Адреса: м. Київ, вул. Березняківська, 26-Б 

Сайт: kumr.edu.ua 

Телефон: (044) 553-66-07 
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Київський університет туризму, економіки та права 
 Приватний навчальний заклад IV рівня акредитації з денною та заочною 

формами навчання до бакалавра, спеціаліста або магістра. Напрями: 

- готельно-ресторанна справа, 

- туризм, 

- міжнародні економічні відносини, 

- менеджмент, 

- маркетинг, 

- облік і аудит 

 

Адреса: м. Київ, вул. Генерала Жмаченка, 26 

Сайт: kutep.ua 

Телефон: (044) 549-17-43, 549-18-01, 542-86-19, 599-93-52 

 

Київська школа економіки (KSE) 

 Київська школа економіки (KSE), приватний навчальний заклад, 
заснована у 1996 році Консорціумом економічних досліджень та освіти (EERC).  Зосереджує свою 
діяльність в трьох напрямках: економічна освіта (Магістерська програма з економічного аналізу та 
Магістерська програма з економіки бізнесу та фінансів), Менеджмент-освіта (програми MBA та 
короткострокові програми управлінського розвитку), а також економічні дослідження та 
консультування у політикотворенні. KSE входить до числа найкращих шкіл Центральної та Східної 
Європи, готуючи майбутнє покоління економістів та менеджерів світового рівня.  

Адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94  
Факс: (38-044) 492-80-11  
E-mail: info@kse.org.ua  
Website: www.kse.org.ua 

Магістерські програми 
Viber, WhatsApp, Telegram: (38-067) 434 71 63 
E-mail: masters@kse.org.ua 
 Менеджмент-освіта 
тел.:  (38-067) 441-01-11 
E-mail: business@kse.org.ua 

Міжнародна академія екології та медицини (МАЕМ) 

Приватний заклад ІІІ рівня акредитації з денною формою освіти. Надає послуги 
платного навчання за рівнем: бакалавр, магістр. Диплом – державного зразка. 
Факультети:  

- лікарська справа; 
- стоматологія; 
- фармація. 

Телефон/факс: (044) 563-9854, (044) 361-4382, (044) 560-8965; (044) 360-5563  
Сайт: www.maem.in.ua 
Адреса: Київ: Харьковске шосе, 121; вул. В. Шимановського, 2/1 (пр-т  Визволителів, 1) 
 

Міжрегіональна Академія управління персоналом 

 Приватний вищий навчальний заклад України, створений 1989 року і 
акредитований IV рівнем. МАУП є членом Міжнародної кадрової академії (МКА) – 
міжнародної громадської організації, а також Міжнародної асоціації університетів 

Європейської мережі університетів безперервної освіти. Кваліфікації, що їх здобувають студенти: 
молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст та магістр. Структурні підрозділи МАУПу: 

- Президентський університет (Київ); 
- Всеукраїнський університет; 
- Інститут міжнародної освіти; 
- Інститут реклами; 
- Мужнародний ліцей МАУП (Дошкільний, Початковий та Старший профільний) 
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Інститути: 

 Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій  

 Навчально-науковий інститут міжнародної економіки та фінансів ім. княгині Ольги 

 Інститут менеджменту та охорони здоров’я; 

 Українсько-Азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування ім. Г. А. Алієва 

 Навчально-науковий інститут права ім. князя Володимира Великого 

 Інститут міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса 

 Інститут дистанційного навчання 

 Деснянський інститут 

Філії: 

 Вінницький інститут МАУП 

 Ковельський центр дистанційного навчання 

 Волинський інститут МАУП ім. В. Липинського 

 Дніпропетровський інститут МАУП 

 Центр дистанційного навчання «Кам’янський інститут» 

 Центр дистанційного навчання «Криворізький інститут» 

 Центр дистанційного навчання «Нікопольський інститут» 

 Західнодонбаський інститут 

 Маріупольський інститут МАУП 

 Центр дистанційного навчання «Донецький інститут» 

 Житомирський інститут МАУП 

 Бердичівський центр дистанційного навчання при Житомирському інституті 

 Центр дистанційного навчання «Закарпатський інститут» 

 Запорізький інформаційний центр 

 Білоцерківський центр дистанційного навчання 

 Фастівський інформаційний центр 

 Березанський центр дистанційного навчання 

 Богуславський інформаційний центр 

 Бориспільський факультет муніципального менеджменту 

 Яготинський інститут МАУП 

 Кіровоградський інститут МАУП 

 Центр дистанційного навчання «Луганський інститут» 

 Сєвєродонецький інститут МАУП 

 Центр дистанційного навчання «Краснодонський інститут» 

 Львівський інститут МАУП 

 Прикарпатський інститут МАУП ім. Грушевського 

 Причорноморський інформаційний центр (Миколаївська обл.) 

 Придунайська філія (Одеська обл.) 

 Одеський інститут МАУП 

 Полтавський центр дистанційного навчання 

 Кременчуцький інформаційний центр 

 Центр дистанційного навчання «Сумський інститут» 

 Конотопський центр дистанційного навчання 

 Центр дистанційного навчання «Тернопільський інститут» 

 Харківський інститут МАУП 

 Херсонський інститут МАУП 

 Хмельницький інститут ім. Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України 

 Центр дистанційного навчання «Чернівецький інститут» 

 Чернігівський інститут МАУП 

 Прилуцька філія. 

Напрями підготовки: 

- гуманітарні науки (філологія); 
- соціальні та поведінкові науки (економіка, політологія, психологія, соціологія); 
- управління та адміністрування (облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, 

менеджмент, маркетинг); 
- право; 
- інформаційні технології (інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки та інформаційні 

технології); 
- охорона здоров’я (фармація, промислова фармація); 
- соціальна робота; 
- сфера обслуговування (туризм); 
- цивільна безпека (правоохоронна діяльність); 
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- публічне управління та адміністрування; 
- міжнародні відносини (суспільні комунікації та регіональні студії, міжнародне право); 
- дизайн (графічний дизайн та реклама, дизайн середовища, web-дизайн, дизайн реклами); 
- реклама (реклама та зв’язки з громадськістю, тележурналістика, економічна журналістика); 
- маркетинг (маркетинг реклами, маркетинг та зв’язки з громадськістю, маркетинг дизайну, флеш 

маркетинг, маркетинг поліграфії, маркетинг та PR, інтернет-маркетинг, маркетинг виставкового 
бізнесу, політичний маркетинг, відеомаркетинг). 

 

Адреса: м. Київ, вул. Фрометівська, 2 
Сайт: maup.com.ua 
Телефон: (044) 490-95-00 

 

Міжнародний інститут бізнесу 
 
 Приватний навчальний заклад ІІІ рівня акредитації, заснований 1993 року. 
Форми навчання: заочна, дистанційна, вечірня. Навчання платне, за майстерськими 

програмами управлінського розвитку (MBA). 
 
Адреса: м. Київ, Брест-Литовське шосе, 8-а 
Сайт: iib.com.ua 
Телефон: (044) 585-00-33 
 

Міжнародний Інститут Глибинної Психології 

 Приватний заклад освіти, який має ліцензію на свою діяльність, але про 
рівень акредитації закладу ані на офіційному сайті, ані на будь-яких інших 
ресурсах не вказано. Наявна платна освіта денної, вечірньої, блокової форми з 

типом навчально-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр». Основний напрям навчання  − 
практична психологія та психоаналіз. 

Телефон/факс: (044) 280-8945, 222-7065, (098) 022-7065  
Сайт: pa.org.ua 
Адреса: Київ, ул. Лаврська, 16 
 

Міжнародний науково-технічний університет ім. ак. Ю. Бугая 
(МНТУ) 

Приватний університет МНТУ є членом таких організацій, як ООН з питань освіти, 
науки та культури «ЮНЕСКО», Української Ради миру, Міжнародної корпорації випускників радянських 
учбових закладів «ІНКОРВУЗ». У ВНЗ діє платна форма навчання, гуртожитки, військова кафедра, 
аспірантура, магістратура, післядипломна освіта. Форми навчання: денна, заочна, заочно-
дистанційна. Типи навчально-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр. Факультети: 

 філологія; 

 міжнародна економіка; 

 фінанси і кредит; 

 облік та аудит; 

 правознавство; 

 менеджмент; 

 екологія, охорона навколишнього середовища й збалансоване природокористування; 

 комп’ютерні науки; 

 програмна інженерія; 

 нафтогазова справа; 

 радіоелектронні апарати; 

 фізична реабілітація. 

Телефон/факс: (044) 360-4707, 291-5053, 291-5060  
Сайт: www.istu.edu.ua 
Адреса:  Київ, пров. Магнітогорський, 3 
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Міжнародний Соломонів університет 
 

 Приватний заклад IV рівня акредитації, пропонує програми навчання бакалавра, 

спеціаліста та магістра. Факультети: 

- економічний; 

- юридичний; 

- високих технологій; 

- соціальних та гуманітарних наук. 

Адреса: м. Київ, вул. Шолуденка, 1Б 

Сайт: isu.edu.ua 

Телефон: 044-236-20-74 

 

Міжнародний університет фінансів (МУФ) 
 Приватний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Пропонує денну, 

заочну, вечірню та дистанційну форму навчання до рівнів бакалавр, спеціаліст та 

магістр. Дипломи державного зразка. 

Напрями навчання: 

- фінанси, банківська справа та страхування; 

- міжнародна економіка; 

- облік, аудит та оподаткування; 

- менеджмент та інновації; 

- бізнес-інформатика; 

- бізнес-адміністрування; 

- підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

- фінанси і кредит; 

- управління розвитком бізнесу. 

 

Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 37 

Сайт: iuf.edu.ua 

Телефон: (044) 277-84-82, 277-43-29, 410-22-35, 323-02-99 

 
 

Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну ім. 
Сальвадора Далі 

 Приватний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, заснований 2004 року. 
Видає дипломи державного та міжнародного зразків. Форми навчання: денна, заочна, 

дистанційна до рівнів бакалавр та магістр. 
Факультети та спеціальності: 
 
Архітектура: 

 дизайн інтер'єру; 

 дизайн меблів; 

 дизайн промислових виробів; 

 фітодизайн, флористика; 

 дизайн ландшафту. 
 

Моделювання одягу та аксесуарів: 

 дизайн одягу та аксесуарів; 

 дизайн шкіри та хутра; 

 дизайн текстилю; 

 дизайн ювелірних виробів; 

 дизайн стилю. 
 

Комп'ютерна графіка та реклама: 

 дизайн комп'ютерної графіки; 

 графічний дизайн; 

 дизайн реклами; 

 дизайн пакування; 

 WEB-дизайн; 
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 WEB-анімація; 

 мультиплікація; 

 дизайн поліграфії; 

 книжкова графіка; 

 фото-, відео-дизaйн. 
 

Стиліcтика і перукарcьке миcтецтво: 

 дизaйн зачіcки тa мaкіяжу; 

 косметологія; 

 стилістика; 

 грим. 
 

Образотворче миcтецтво: 

 мистецтвознавство; 

 журналіcтика; 

 кінокритика. 
 

Підготовче відділeння для інозeмців: 

 мoвна підготовка; 

 підготoвка дo вcтупу. 
 
 

Адреса: м. Київ, вул. Бережанська, 5 
Сайт: mixmd.edu.ua 
Телефон: (044) 495-17-76 (77), 390-37-96 (97) 
 

Національний авіаційний університет 

 Університет державної форми власності IV рівня акредитації. Сьогодні це один 
з потужніших ВНЗ, де навчається більше 50 000 студентів з 49 країн світу. Заклад 
надає безкоштовну та платну освіту, гуртожитки, військову кафедру, аспірантуру, 
магістратуру, післядипломну освіту. Форми навчання: денна, заочна, дистанційна, 

екстернат. Типи навчально-кваліфікаційних рівнів:  бакалавр, спеціаліст, магістр. Факультети: 

 Інститут інформаційно-діагностичних систем; 

 Аерокосмічний інститут; 

 Інститут аерокосмічних систем управління; 

 Інститут екологічної безпеки; 

 Інститут економіки та менеджменту; 

 Юридичний інститут; 

 Інститут доуніверситетської підготовки; 

 Гуманітарний інститут; 

 Інститут ІКАО (авіаційна безпека); 

 Інститут заочного та дистанційного навчання; 

 Інститут новітніх технологій; 

 Інститут післядипломного навчання; 

 Інститут міжнародних відносин; 

 Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова; 

 Інститут аеронавігації; 

 Інститут аеропортів 

 Факультет комп'ютерних наук; 

 Факультет комп'ютерних систем; 

 Факультет по роботі з іноземними студентами; 

 Факультет підготовки офіцерів запасу; 

 Факультет літальних апаратів; 

 Механіко-енергетичний факультет; 

 Факультет економіки і підприємництва; 

 Факультет менеджменту і логістики. 

Телефон/факс: (044) 497-4105, 406-7038  
Сайт: www.nau.edu.ua 
Адреса: Киів, пр-т Космонавта Комарова, 1 
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Національна академія внутрішніх справ України 

 Перший у системі МВС України вищий навчальний заклад, що посідає чільне 

місце в системі вишів держави та має широке міжнародне визначення. Бере початок з 

1921 р. із заснування місцевих курсів міліціонерів Харківської губміліції. Наразі, 

Національна академія внутрішніх справ надає освітні послуги з підготовки фахівців ступенів бакалавра 

та магістра за спеціальностями: «Право», «Правоохоронна діяльність», «Публічне управління та 

адміністрування», «Психологія». З 2015 року функціонує кафедра військової підготовки офіцерів 

запасу. Академія є членом Асоціації Європейських поліцейських коледжів. 

 

Адреса: м. Київ, пл. Солом’янська, 1 

Сайт: naiau.kiev.ua 

Телефон: (044) 520-06-66 

Національна академія державного управління при Президентові 
України 

Державний вищий навчальний заклад України із підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування. У складі: Інститут вищих керівних кадрів, Інститут «Вища школа державного 

управління», Інститут державної служби та місцевого самоврядування, центр дистанційного навчання. 

Адреса: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20 

Сайт: academy.gov.ua 

Телефон: (044) 481-21-55 

 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 
 

  Державний навчальний заклад IV рівня акредитації з денною та заочною формами 

навчання до рівнів бакалавра та магістра. Навчання платне. Напрями: 

- менеджмент, маркетинг, 

- історія, археологія, 

- культура, мистецтво, 

- соціологія, соціальна робота, 

- філософія, релігія та культурологія, 

- економіка. 

 

Адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 9 

Сайт: nakkkim.edu.ua 

Телефон: (044) 288-80-81 

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 

 Єдиний в Україні багатопрофільний вищий навчальний заклад художньої 

освіти, що має академічне спрямування і готує фахівців живопису, скульптури, 

графіки, театрально-декораційного мистецтва, архітектури, реставрації творів 

мистецтва, мистецтвознавства та артменеджменту. Заклад є спадкоємцем Української 

академії мистецтв, створеної 1917 року. Факультети: 

- живопису; 

- графіки; 

- архітектури; 

- мистецтвознавства; 

- скульптури; 

- реставрації творів мистецтва; 

- графічного дизайну; 

- сценографії та кіносценографії. 

Адреса: м. Київ, Вознесенський узвіз, 20 

Сайт: naoma.edu.ua 

Телефон: (044) 272-15-40, 272-14-21, 272-10-48, 272-14-10 
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Національна академія Служби безпеки України 

 Вищий військовий навчальний заклад України з підготовки кадрів для Служби 

Безпеки України. Навчання курсантів проводиться на очному відділенні на базі повної 

загальної середньої освіти протягом 4 років за напрямами освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавра: «Правознавство», «Філологія». Напрями підготовки: 

- Менеджмент; 
- Кібербезпека; 
- Право. 

 Студенти мають можливість на договірних засадах навчатися у Національній академії СБ 
України за програмою підготовки офіцерів запасу за військово-обліковими спеціальностями 
«Організація психологічної боротьби», «Організація та ведення інформаційної боротьби», «Захист від 
інформаційно-психологічного впливу», «Організація та ведення інформаційної боротьби в 
кібернетичному просторі», «Захист інформації. Організація режиму секретності, секретного 
діловодства та архівна справа», по закінченню якої отримують військове звання «молодший 
лейтенант запасу». 

 До участі в конкурсі для зарахування на перший курс Національної академії за програмою 
підготовки офіцерів допускаються особи, які відповідають вимогам проходження військової служби і 
професійного добору співробітника Служби безпеки України. Вік кандидатів на навчання від 17 до 21 
року (17 років обов'язково повинно виповнитися в рік зарахування на навчання). Для 
військовослужбовців і військовозобов'язаних віком 18-23 роки, які не мають офіцерських звань. 

 Згідно із Законом України «Про державну таємницю» за згодою кандидата, який не є 
співробітником Служби безпеки України, проводиться відповідна перевірка щодо нього та його 
близьких родичів. 

Адреса: м. Київ, вул. Максимовича, 22 

Сайт: academy.ssu.gov.ua 

Телефон: (044) 527-74-01, (044) 527-76-24, (044) 241-11-21 

 

 

 Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки Національної 

академії Служби безпеки України 
 

 Державний заклад IV рівня акредитації з денною та заочною формами навчання 

до рівнів бакалавр або магістр. Навчання платне, є військова кафедра та післядипломна освіта. 

Напрямки: менеджмент, маркетинг, інформаційні технології, кібербезпека, право. 

 

Адреса: м. Київ, вул. Антонова, 2/32, корп. 92 

Сайт: academy.ssu.gov.ua 

Телефон: (044) 257-30-35  

 

 

 Національна академія статистики, обліку та аудиту 
 

 Державний навчальний заклад IV рівня акредитації з денною, заочною та 

дистанційною формами навчання на бакалавра, спеціаліста або магістра. Навчання 

платне, є гуртожиток та підготовче відділення. Напрями: 

- прикладна статистика, 

- облік і аудит, 

- фінанси і кредит, 

- банківська справа, 

- економічна кібернетика, 

- менеджмент ЗЕД. 

-  

Адреса: м. Київ, вул. Підгірна, 1 

Сайт: nasoa.edu.ua 

Телефон: (044) 484-47-78 
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Національна академія управління 

 Вищий навчальний заклад заснований 1992 року на кадровій базі Київського 

інституту політології та соціального управління. Базова освіта проводиться за 

чотирирічними програмами бакалаврату. Випускники можуть продовжити освіту на 

магістратурі (1,5 роки). Студенти можуть здобувати одразу дві спеціальності з різних 

напрямків за програмою подвійного диплому. Також в Академії пропонується наукова та дослідницька 

робота в аспірантурі та докторантурі.  

Спеціальності: Комп’ютерні науки; Право; Маркетинг; Міжнародні економічні відносини; Фінанси, 

банківська справа та страхування; Облік та оподаткування; Системний аналіз. 

 

Адреса: м. Київ, вул. Ушинського, 15 

Сайт: nam.kiev.ua 

Телефони call-центру приймальної комісії:  

Lifecell: (093) 242 24 46 

Київстар: (068) 242 24 46 

MTС: (099) 196 69 52 

Електронна пошта: office@nam.kiev.ua 

 

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. 

Шупика 

 
 Державний заклад IV рівня акредитації з денною формою навчання. Є гуртожиток, 
аспірантура, докторантура, підготовче відділення. Підрозділи: Інститут стоматології, Український 
державний інститут репродуктології, Інститут сімейної медицини. Факультети: 
- хірургічний, 
- терапевтичний, 
- педіатрічний, 
- медико-профілактичний, 
- факультет підвищення кваліфікації викладачів. 
 
Адреса: м. Київ, вул.Дорогожицька, 9 
Сайт: nmapo.edu.ua 
Телефон: (044) 205-49-46 

 

 

Національний медичний університет імені акад. О. Богомольця 

Державний університет ІV рівня акредитації має високий науковий потенціал. В складі 
1223 науково-педагогічних та наукових співробітників працюють 189 докторів та 720 
кандидатів наук, з них 140 професорів та 338 доцентів. До наукової роботи залучаються 

студенти (близько 1000), плідно працюють у студентських гуртках, створених на кожній кафедрі. 
Талановиту молодь об’єднує Студентське наукове товариство, організоване ще 1881 року, яке з 1970 
року носить ім’я свого засновника А. Киселя. ВНЗ пропонує платну та безкоштовну освіту, гуртожитки, 
аспірантуру, магістратуру та післядипломну освіту денної та заочної форм до рівнів спеціаліст та 
лікар. Факультети: 

- медичний №1; 
- медичний №2; 
- медичний №3; 
- медичний №4; 
- стоматологічний; 
- фармацевтичний; 
- медико-психологічний; 
- підготовка лікарів для Збройних сил України; 
- підготовка іноземних громадян; 
- факультет підвищення кваліфікації. 

Телефон/факс: (044) 454-4983, 454-4949  
Сайт: www.nmu.edu.ua 
Адреса: Київ, бул. Т. Шевченка, 13 
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 Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського 
 
 Державний навчальний заклад IV рівня акредитаці. Форми навчання: денна та 
заочна. Навчання платне. Факультети: 
- історико-теоретичний, композиторський 

- фортепіанний, 
- вокальний та диригентський, 
- оркестровий, 
- народних інструментів, 

 
Адреса: м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11 
Сайт: knmau.com.ua 

Телефон: (044) 279-07-92 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 

 НПУ ім. Драгоманова має велику учбово-матеріальну базу, в розпорядженні 
студентів та викладачів фундаментальна бібліотека з фондом 1 млн. 300 тис. 

примірників та 12 читальних зал на 750 студентів. Університет підтримує зв’язки з іноземними ВНЗ – 
Гетеборзьким університетом (Швеція), Педагогічним Університетом Гуанджоу (Південний Китай), 
Краковською вищою педагогічною школою (Польща), Педагогічним університетом м. Шумена 
(Болгарія). Плідно розвиваються наукові зв’язки з педагогічними закладами освіти Сполучених Штатів 
Америки. Заклад надає послуги безкоштовного та платного навчання, гуртожитки, аспірантуру, 
магістратуру, післядипломну освіту денної, вечірньої, заочної, екстернатної та дистанційної форм за 
рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр. Факультети: 

- фізико-математичний; 
інформатики; 

- розвитку дитини; 
- соціології, психології та управління; 
- гуманітарно-технічної освіти; 
- фізичного виховання та спорту; 
- прородно-географічної освіти та екології; 
- історичної освіти; 
- філософської освіти та науки; 
- політології та права. 

Телефон/факс: (044) 234-1108, 239 -3017, 235-8236  
Сайт: www.npu.edu.ua 
Адреса: Київ, вул. Пирогова, 9 
 

Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут ім. І. Сікорського» 

Державний заклад освіти ІV рівня акредитації має 20 учбових факультетів, 9 учбово-
наукових інститутів, 13 науково-дослідних інститути та 14 наукових центрів, де 
працюють 44 академіка та членів-кореспондентів академій наук, близько 2,5 тис. 

професорів, доцентів та педагогів, вчиться 41 700 студентів, у т.ч. близько 1500 іноземців з більш ніж 
50 країн світу, 500 аспірантів, з них біля 80 громадян інших держав. У ВНЗ діє безкоштовна та платна 
освіта, гуртожитки, військова кафедра, аспірантура, магістратура, післядипломна освіта денної, 
заочної та екстернатної форм за рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр інженерії, магістр наук, магістр 
лінгвістики. Перелік інститутів закладу: 

- Учбово-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу»; 
- Учбово-науковий Інститут телекомунікаційних систем; 
- Видавничо-поліграфічний інститут; 
- Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації; 
- Факультет військової підготовки; 
- Інститут енергозбереження та енергоменеджменту; 
- Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації; 
- Механо-машинобудівний інститут; 
- Фізико-технічний інститут; 
- Інститут моніторингу якості освіти; 
- Учбово-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти». 

Факультети: 
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- зварювальний; 
- інженерно-фізичний; 
- інженерно-хімічний; 
- межуніверситетський медико-інженерний; 
- приладобудівний; 
- радіотехнічний; 
- теплоенергетичний; 
- авіаційних і космічних систем; 
- біотехнології та біотехніки; 
- електроенерготехніки та автоматики; 
- електроніки; 
- інформатики та обчислювальної техніки; 
- лінгвістики; 
- менеджменту та маркетингу; 
- соціології та права; 
- прикладної математики; 
- фізико-математичний; 
- хіміко-технологічний. 

Телефон/факс: (044) 236-6913, 241-8638, 454-9646  
Сайт: kpi.ua 
Адреса: Київ, пр-т Перемоги, 37 
 

Національний транспортний університет 

 Університет державної форми власності ІV рівня акредитації має неабияку 
спортивну студентську базу. Найбільшою популярністю користується басейн інституту 
та університетська мото-спортивна команда. ВНЗ пропонує безкоштовне та платне 

навчання, гуртожитки, військову кафедру, аспірантуру, магістратуру, післядипломну освіту денної, 
заочної та дистанційної форм за рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Факультети: 

- автомеханічний; 
- дорожньо-будівельний; 
- економіки, менеджменту та права; 
- транспортних та інформаційних технологій. 

 

Телефон/факс: (044) 290-8203, 280-5409, 280-6833  
Сайт: www.ntu.edu.ua 
Адреса: Київ, вул. Суворова, 1 
 

Національний університет біоресурсів та природокористування 
України 

 Університет державної форми власності ІV рівня акредитації є закладом як 
навчального, так і дослідницького типу, який здійснює навчальну, науково-дослідну, 
учбово-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на вивчення 

сучасних проблем науки про життя та довколишнє середовище, використання, відтворення та 
збалансований розвиток біоресурсів наземних та водних екосистем, впровадження новітніх 
природоохоронних агро- та біотехнологій, технологій відродження безпеки та родючості грунтів, 
енергозберігаючих агротехнологій, екологічного та правового менеджменту в сільській місцевості, 
здійснення моніторингу та контролю за дотриманням стандартів, якості та безпеки сільгосп-продукції, 
продуктів її переробки та довкілля.  
 В закладі діє безкоштовна та платна освіта, гуртожитки, військова кафедра, аспірантура, 
магістратура, післядипломна освіта. Для студентів діє стадіон та гарно розвинуте спортивне життя. 
Форми навчання: денна, заочна, екстернат. Типи навчально-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, 
спеціаліст, магістр. Факультети: 
- автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 
- агрономія; 
- біотехнологія; 
- будівництво; 
- ветеринарія; 
- водні біоресурси та аквакультура; 
- геодезія, картографія та землеустрій; 
- деревообробні технології; 
- екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; 

економіка підприємства; 
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- економічна кібернетика; 
- електротехніка та електротехнології; 
- енергетика та електротехнічні системи в агрокомплексі; 
- захист рослин; 
- комп’ютерні науки; 
- лісове та садово-паркове господарство; 
- маркетинг; 
- машинобудування; 
- облік та аудит; 
- право; 
- процеси, машини та обладнання агропромислового комплексу; 
- соціальна педагогіка; 
- технології виробництва та переробки продукції тваринництва; 
- транспортні технології; 
- філологія; 
- фінанси та кредит; 
- харчові технології та інженерія. 

Телефон/факс: (044) 527-8233  
Сайт: www.nauu.kiev.ua 
Адреса: Київ, вул. Героїв Оборони, 15 

Національний університет "Києво-Могилянська академія" 

Університет державної форми власності IV рівня акредитації, мабуть, єдиний в 
Україні, де навчання відбувається на основі індивідуального планування. Щорічно у 

відповідності до вимог бакалавратських  та магістерських програм кожний студент складає власний 
план дисциплін, у який вносить нормативні учбові одиниці та обрані ним курси. У ВНЗ діє платне та  
безкоштовне навчання, гуртожитки, військова кафедра, аспірантура, магістратура, післядипломна 
освіта. Форми навчання: денна, заочна, екстернат. Типи навчально-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, 
спеціаліст, магістр. Факультети: 

- факультет гуманитарных наук; 
- факультет экономических наук; 
- факультет информатики; 
- факультет юридических наук; 
- факультет естественных наук; 
- факультет социальных наук и социальных технологий; 
- Киево-Могилянская Бизнес-Школа (kmbs). 

Телефон/факс: (044) 425-6059, 463-6783  
Сайт: www.ukma.edu.ua 
Адреса: Київ, вул. Сковороди, 2 

 

Національний університет фізичного виховання і спорту України 

 Державний університет ІV рівня акредитації має 9 учбових корпусів, 5 
спортивних залів, фітнес-центр, басейни, 2 учбово-тренувальні бази, бібліотеку з 
читальним залом, інформаційний центр, видавництво «Олімпійська література», 
науково-дослідний інститут, центр спортивної травматології, студентське містечко. У 

ВНЗ діє платне та безкоштовне навчання, гуртожитки, військова кафедра, аспірантура, магістратура, 
післядипломна освіта денної та заочної форм за рівнями: бакалавр, магістр. Факультети: 

- спорту та менеджменту; 
- тренерський; 
- здоров’я, фізичного виховання та туризму; 
- заочного навчання. 

Телефон/факс: (044) 287-0491  
Сайт: uni-sport.edu.ua 
Адреса: Київ, вул. Фізкультури, 1 
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Національний університет харчових технологій 

 НУХТ – державний університет ІV рівня акредитації. Заклад, у якому створений 
замкнений цикл доуніверситетської, ступеневої та післядипломної освіти та 
перепідготовки спеціалістів. До складу ВНЗ входять5 науково-дослідних інститутів, 2 

Інститути післядипломної освіти, 9 заочних факультетів та 12 технікумів та коледжів. Усього в 
навчальному закладі отримують знання 35 тис. студентів та слухачів. ВНЗ надає послуги 
безкоштовної та платної освіти, гуртожитки, військову кафедру, магістратуру, аспірантуру та 
післядипломну освіту денної та заочної форм за рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, 
магістр. Факультети: 

- технології м’ясо-молочних та парфумерно-косметичних продуктів; 
- хлібопекарських та кондитерських виробництв; 
- біотехнологій та екологічного контролю; 
- інженерної механіки та пакувальної техніки; 
- енергетики та енергоменеджмента; 
- автоматизації та комп’ютерних систем; 
- обліку, фінансів та підприємницької діяльності; 
- економіки та менеджменту; 
- готельно-ресторанного та туристичного бізнесу; 
- бродильних та цукрових виробництв; 
- технології оздоровчих продуктів та харчової експертизи; 
- доуніверситетської освіти. 

 
Телефон/факс: (044) 289-6400, 287-9492, 289-6713, 289-9555  
Сайт: www.nuft.edu.ua 
Адреса: Київ, вул. Володимирська, 68 
 

Українсько-американський гуманітарний інститут 
"Вісконсинський міжнародний університет" 

 Перший в Україні спільний українсько-американський вищий навчальний 

заклад, засновниками якого є Вісконсинський міжнародний університет (США), 

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова та ректор ВМУУ Романовський О. О. 

Заклад акредитований ІІІ рівнем акредитації. 

Спеціальності: 

- Управління та адміністрування (менеджмент бізнес адміністрування, менеджмент міжнародного 

туризму, бізнес-інформатика); 

- Соціальні та поведінкові науки (міжнародний бізнес, міжнародні економічні відносини); 

Адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 8-14 

Сайт: wiuu.edu.ua 

Телефон: (044) 236-19-16, 236-19-49 

 

Українсько-Польський Вищий навчальний 
заклад «Центрально-Європейський 

університет» 
 
 Приватний навчальний заклад IV рівня акредитації. 

Видає дипломи державного зразку та державний диплом країни ЄС (Польщі). Навчання платне. Є 
військова кафедра, гуртожиток, післядипломна освіта. Рівні навчання: бакалавр, спеціаліст, магістр. 
Напрямки: 
- філологія (англійська, німецька, французська), 
- міжнародні відносини, громадські комунікації і регіональні студії, 
- маркетинг, 
- фінанси, банківська справа і страхування, 
- менеджмент. 
 
Адреса: м. Київ, вул. Рейтарська, 19-а 
Сайт: c-e-u.info 
Телефон: (067) 209-30-77, (044) 278-18-92 
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Університет банківської справи 
 
 Державний заклад IV рівня акредитації з денною, заочною та 

дистанційною формами навчання до рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр. Спеціальності: 
- обліково-економічний факультет, 
- факультет фінансів, 
- факультет банківської справи, 
- економічний факультет, 
- факультет економіки та права, 
- фінансово-кредитний факультет, 
- економічна кібернетика, 
- міжнародна економіка, 
- облік та аудит, 
- банківська справа, 
- фінансова аналітика, 
- фінанси, 
- фінанси та страхування, 
- фінанси і кредит, 
- управління персоналом та економіка праці, 
-  фінансове та господарське право, 
- інтелектуальні системи прийняття рішень у фінансово-кредитній сфері, 
- аудиторська справа, 
- облік і аудит підприємницької діяльності, 
- облік і аудит банку, 
- облік, аналіз і аудит небанківських фінансових установ, 
- обліково-аналітичне забезпечення управління суб’єктами господарювання. 
 
Адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 1 
Сайт: ubs.edu.ua 
Телефон: 044) 462-53-10 

Університет економіки та права "Крок" (Київ та філії в 9 регіонах) 

 Приватний Університет економіки та права «КРОК» ІV рівня акредитації 
заснований 1992 р. і є одним з перших приватних вищих навчальних закладів України. За 
даними консолідованого рейтинга «Вишів», Університет «КРОК» у 2016 році зайняв 
перше місце серед недержавних ВНЗ України, а також став першим серед приватних 
закладів за версією національного рейтингу «ТОП-200 Україна». 

 У закладі наявне платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, аспірантура, магістратура, 
післядипломна освіта. Форми навчання: денна, заочна, дистанційна. Типи навчально-кваліфікаційних 
рівнів: бакалавр та магістр. 

 В Університеті ведеться підготовка за напрямками: «Право», «Психологія», «Економіка», 
«Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік та оподаткування», «Маркетинг», 
«Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Міжнародні відносини, громадські 
зв’язки та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини», «Комп’ютерні науки та інформаційні 
технології», «Туризм», «Освітянські науки». В Університеті діють спільні з зарубіжними університетами 
програми. Навчання за деякими програмами здійснюється англійською мовою. 

Телефон/факс: +38(044) 455-5757, +38 (044) 455-5707  
Сайт: www.krok.edu.ua 
Адреса: 03113, Київ-113, вул. Лагерна, 30-32 (ст. м. Берестейська) 

 

Університет менеджменту освіти Національної Академії педагогічних 
наук України 

Державний заклад IV рівня акредитації, заснований 1952 року. Форма навчання – заочна. 
Є гуртожиток.  Факультети: управління персоналом та економіки праці, управління навчальним 
закладом, психологія, менеджмент організації, педагогіка вищої школи. 

Адреса: м. Київ, вул. Артема, 52-а 
Сайт: umo.edu.ua 
Телефон: (044) 481-38-00, 484-10-96 

 
 



33 
 

Університет міжнародних інноваційних ідей 
 
Приватний заклад ІІІ рівня акредитації з денною та заочною формами навчання. Видає 
дипломи держзразка: бакалавра та спеціаліста. Є гуртожиток. Навчання платне. 
Напрями: 

- економіка підприємництва, 
- менеджмент організації, 
- фінанси і кредит, 

 
Адреса: м. Київ, пров. Ковальський, 19 
Телефон: (044) 453-00-94. 

 

Університет новітніх технологій 
 
 Приватний заклад ІІІ рівня акредитації. Видає дипломи держзразка та власного 
зразка. Навчання платне. Має військову кафедру. Напрями: 
- геодезія, картографія та фотограмметрія, 

- землеустрій, кадастр, геоінформаційні системи і технології, 
- фінанси, 
- правові відносини, 
- інформаційні технології. 
 
Адреса: м. Київ, пров. Машинобудівний, 28 
Сайт: unt.kiev.ua 
Телефон: (044)  503-07-86, 503-07-89 
 

Університет сучасних знань 
 
Приватний заклад ІІІ рівня акредитації. Видає дипломи державного зразка. Навчання 
платне, є гуртожиток. 
Напрями: право, психологія, юридична психологія, філологія, менеджмент, облік і 

оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування. 
 
Адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 57/3 
Сайт: umk.edu.ua 
Телефон: (044) 287-52-90, (050) 352-57-12 
 
 

Обласні вищі навчальні заклади 

Білоцерківський державний аграрний університет 

 Аграрний науково-освітній центр заснований 1630 року. До складу закладу 
входить 5 вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, наукові установи (5 
науково-дослідних інститутів, 13 науково-дослідних лабораторій, єдиний в Україні 

Інститут післядипломної освіти керівників і спеціалістів ветеринарної медицини, Інститут європейської 
інтеграції, навчально-науково-дослідний центр). виробничі сільськогосподарські підприємства. До 
послуг студентів 10 навчальних корпусів, 8 гуртожитків, комп’ютерні класи, наукова бібліотека, 
санаторій, поліграфічна база для випуску підручників, навчальних посібників, монографій, навчально-
методичної літератури. 

Факультети: 

 Довузівської підготовки 

 Агрономічний 

 Геодезія, картографія та землеустрій 

 Біолого-технологічний 

 Ветеринарної медицини 

 Екологічний 

 Економічний 

 Юридичний 

 Лінгвістики 

 Культури і мистецтва 

 Заочної освіти 

 Підвищення кваліфікації 
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Технікуми: 

 Технолого-економічний коледж БНАУ 

 Козелецький технікум ветеринарної медицини БНАУ 

 Компаніївський технікум ветеринарної медицини БНАУ 

 Золотоніський технікум ветеринарної медицини БНАУ 

 Олександрійський технікум БНАУ 

 Бобринецький технікум ім. В. Порика БНАУ 

 Тульчинський технікум ветеринарної медицини БНАУ 

 Маслівський аграрний технікум ім. П. Х. Гаркавого БНАУ 
 
Адреса: 09117, Київська обл., м. Біла Церква, Соборна пл., 8/1 
Телефон: (045-63) 5-12-88 

Білоцерківський інститут економіки та управління вищого 
навчального закладу ВМУРоЛ «Україна» 

 Приватний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, заснований 2003 

року. Видає диплом державного зразка. Форми навчання: денна, заочна, 

дистанційна. Є військова кафедра, гуртожиток, підготовче відділення та 

післядипломна освіта. Готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів за напрямками: 

- правознавство; 

- соціальна робота; 

- психологія; 

- фінанси; 

- документознавство та інформаційна діяльність. 

Адреса: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, провулок Героїв Крут другий, 42 

Сайт: bc-uu.com.ua 

Телефон: (045-63) 8-66-80, 068-122-65-11 

 

Бориспільський інститут муніципального менеджменту при МАУП 

 Приватний вищий навчальний заклад 1999 року заснування. Має ІІІ рівень 

акредитації та видає дипломи державного зразка та диплом європейського зразка. Форми 

навчання: денна та заочна до рівня бакалавра. 

Спеціальності:  

- менеджмент організації, 

- фінанси, 

- облік та аудит, 

- медичний та фармацевтичний менеджмент, 

- менеджмент митної справи. 

Адреса: 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 27 

Сайт: bimmmaup.jimdo.com 

Телефон: (045-95) 7-22-02, (044) 331-83-46 

 

Броварський економіко-технологічний університет 

Приватний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації заснований 2001 року. Видає 

диплом держзразка. Форми навчання: денна та заочна до рівнів бакалавр та магістр. 

Спеціальності: 

- облік та аудит; 

- фінанси та кредит; 

- менеджмент організації; 

- маркетинг; 

- право. 

Адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, 2 

Телефон: (067) 329-32-33, (063) 756-03-78, (099) 304-45-52, (096) 785-46-97 
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Український гуманітарний інститут м. Буча 

 Приватний заклад ІІІ рівня акредитації заснований 1999 року. Денна та 

заочна форма навчання, диплом державного зразка до рівнів бакалавр та 

спеціаліст. Напрями навчання: фінанси та кредит, менеджмент, економічна кібернетика, філологія, 

філософія, фізичне виховання, журналістика. 

Адреса: 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Інститутська, 14 

Сайт: ugi.edu.ua 

Телефон: (063) 888 25 17, (097) 818 13 37 

 

Національний університет державної податкової (фіскальної) служби 

України 

 Вищий навчальний заклад у м. Ірпінь, базовий навчальний заклад Міністерства 

доходів і зборів України. Готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Факультети: обліково-економічний, 

фінансовий, економіки та оподаткування, юридичний, заочний, військової підготовки, податкової 

міліції.   

Адреса: 08201,  Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31 

Сайт: dusfsu.wixsite.com 

Телефон: (044) 492-91-55, (045-97) 5-65-95, 6-03-53 

 

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. 

Г. Сковороди 

 Державний вищий навчальний заклад 1986 р. заснування з денною та заочною 

формами навчання. Заклад має IV рівень акредитації. До складу університету входять: 

Прилуцьке педагогічне училище, Ржищівський індустріально-педагогічний технікум, Переяслав-

Хмельницьке ПТУ-22. Напрями навчання: педагогіка, біологія, екологія, географія, геологія, історія, 

археоологія, культура, мистецтво, математика, статистика, політологія, міжнародні відносини, 

психологія, соціологія, соціальна робота, фізична культура, філологія, економіка. 

Адреса: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30 

Сайт: phdpu.edu.ua 

Телефон: (04567) 5-66-96 

E-mail: phdpu.edu@gmail.com 

 

Яготинський інститут Міжрегіональної академії 

управління персоналом (ЯІ МАУП) 

 Одне з відділень Київського приватного учбового закладу МАУП, що навчає за 

спеціальностями: 

- управління персоналом та економіка праці, 

- менеджмент, 

- правознавство, 

- фінанси, банківська справа та страхування, 

- соціальна робота. 

Адреса: 07700, Київська обл., м. Яготин, вул. Поштова, 61 

Сайт: yagotin.maup.com.ua 

Телефон: (045-75) 5-26-16, (045-75) 5-26-15 
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Додаток 1. 

АНКЕТА 

   Шановні респонденти! Просимо Вас взяти участь у соціологічному дослідженні «Профорієнтація: ким бачить 

себе у майбутньому молодий українець», яке проводить Київська обласна бібліотека для юнацтва. Анкета 

розрахована на молодих людей, які закінчують або вже закінчили середню школу. 

1. Чи знайомий Вам термін «профорієнтація»? 

□  Так 

□  Ні 

2. Чи проводили в вашій школі профорієнтаційне тестування, бесіди щодо вибору професії? 

□ Так 

□ Ні 

3. Чим би Ви хотіли зайнятися у майбутньому? 

□  Вчитися в коледжі, технікумі, училищі, ВНЗ в Україні 

□  Вчитися в закордонному ВУЗі 

□  Працювати  

□  Організувати свою справу 

□  Піду до армії 

□  Хочу відпочивати та розважитися 

□  Не визначився 
 

4. У якій області лежать Ваші інтереси? 

□  IT, програмування 

□  Техніка, механізми, технічне проектування 

□  Виробництво товарів, продуктів харчування 

□  Медицина, ветеринарія 

□  Будівництво 

□  Транспорт, логістика 

□  Сервіс, послуги, туризм 

□  Сільське господарство, фермерство 

□  Економіка, торгівля, фінанси 

□  Менеджмент, організація, керування 

□  Право, юриспруденція, політологія 

□  Спорт, армія, міліція, охорона 

□  Психологія, філософія, релігія,  

□  Мистецтво, архітектура, дизайн 
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□  Література, мовознавство, журналістика 

□  Кіно, телебачення, індустрія розваг 

□  Наукова діяльність, викладання  

□  Інше _____________________________________________________ 
 

5. Чи визначились вже з професією, якщо так, то який Ваш вибір? 

□  Так, _____________________________________________________ 

□  Ні. 
  

6. Ви можете назвати п’ять учбових закладів (коледжів, училищ, технікумів, інститутів, університетів, 
академій), які є в Вашому місті (районі): 

□ Так 

□ Ні 
 

7.  Чи обрали Ви навчальний заклад у якому хотіли б вчитися? 

□  Так, це ___________________________________________________ 

□  Ні 
 

8. Ви обираєте професію «за покликанням», або через «моду»? 

□  Я обираю професію за покликанням, навіть якщо зароблятиму менше. 

□  Ні, я обираю престижну професію, яка дозволить мені заробляти більше, навіть якщо вона буде нецікавою 

□  На щастя, моє покликання дозволить заробляти багато! 

□  Мені байдуже / Майбутню професію обрали батьки. 
 

9. Хто впливає на Ваш вибір? 

□  Батьки, друзі 

□  Школа (вчителі, психолог) 

□  Читання спеціалізованої літератури (посібники, газети, журнали) 

□  Телебачення, радіо 

□  Матеріальне становище в родині  

□  Стан ринку праці  

□  Лише власна думка 

□  Інший варіант ____________________________________________ 
 

10.  Які фактори можуть вплинути на вибір професії? 

□  Престиж, успішність!  

□  Велика затребуваність професії на ринку праці 

□  Великий рівень заробітку 
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□  Вибір за покликанням (є талант до цього, або просто подобається) 

□  Спадковість (хтось в родині вже працює в цій області) 

□  Сприятливі умови праці (вільний графік, поїздки за кордон, можливість відкрити свою справу та ін.) 

□  Інший варіант _____________________________________________ 
 

11.  Плануєте бути найманим працівником, або відкрити свою справу? 

□  Працюватиму найманим працівником 

□  Працюватиму на себе 
 

12.  Чи вважаєте Ви, що обрана Вами професія буде затребувана на українському ринку праці? 

□  Так, звісно 

□  Ні, ця професія зараз не користується попитом на ринку раці 

□  Можливо / Не впевнений 

□  Мені байдуже, бо працюватиму за кордоном 
 

13.  Де б Ви звичайно отримуєте інформацію про професії? 

□  Школа 

□  Центр зайнятості 

□  Бібліотека 

□  Батьки чи друзі 

□  Телебачення, радіо  
 

14.  Чи знаєте Ви, що БІБЛІОТЕКА може допомогти наданням інформації про професії,  організувати 
зустріч із профорієнтатором, скласти бібліографічні списки профорієнтаційної літератури, провести 
анкетування, тестування?  

□ Так 

□  Ні 
 

15.  Чи скористались би Ви допомогою БІБЛІОТЕКИ? 

□  Так 

□  Ні 
 

16.  Якої інформації про вибір професії та отримання професійної освіти вам не вистачає? 

□  Профорієнтаційних тестів на визначення схильностей  

□  Інформації про професії  

□  Інформації про стан ринку праці в Україні 

□  Інформації про навчальні заклади 

□ Бесіди із профорієнтатором або психологом 

□ Зустрічі із представниками навчальних закладів 
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□ Зустрічі із представниками цікавих професій 
 
Ми дякуємо Вам за участь в анкетуванні і просимо повідомити про себе наступне: 
Стать: 

□  Ж 

□  Ч 
Вік: 

□    < 15 

□   16-21 

□   22-35 

□    > 35 
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Зміст 

Обласне соціологічне дослідження «Профорієнтація: ким себе бачить в майбутньому 
молодий українець» 

4 

Вищі навчальні заклади Київщини ІІІ – IV рівнів акредитації 6 

Академія адвокатури України  6 

Академія муніципального управління (Таврійський національний університет ім. В. І. 
Вернадського 

6 

Академія праці, соціальних відносин і туризму 6 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 7 

Військовий інститут Київського національного університету ім. Т. Шевченка (ВІ КНУ) 7 

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації 7 

Державна академія житлово-комунального господарства Міністерства будівництва, архітектури 
та житлово-комунального господарства України 

8 

Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України 8 

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління 9 

Державний економіко-технологічний університет транспорту 9 

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 9 

Європейський університет 9 
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