
КИЇВСЬКИЙ  МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
   Ліцензія МОН України про надання освітніх послуг 

 
 
 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – БАКАЛАВР, *МАГІСТР 
 
 

Інститут міжнародних відносин: 
291 *Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії 
(зовнішня політика країн світу; регіональні проблеми 
міжнародних відносин; інформаційно-аналітична 
діяльність в міжнародних відносинах). 
Конкурс сертифікатів: українська мова та література; 
іноземна мова; історія України або математика.  
 

292 *Міжнародні економічні відносини 
(міжнародний бізнес; управління зовнішньоекономічною 
діяльністю). 
Конкурс сертифікатів: українська мова та література; 
іноземна мова;  географія або математика. 
 

293 *Міжнародне право 
(міжнародне публічне право; міжнародне приватне право; 
право Європейського Союзу). 
Конкурс сертифікатів: українська мова та література; 
іноземна мова; історія України або математика. 
 

052 *Політологія. 
(політичний менеджмент та реклама; політичне і державне 
управління). 
Конкурс сертифікатів: українська мова та література; 
історія України; іноземна мова або математика. 
 

242 *Туризм 
(економіка міжнародного туризму; позиціонування та 
брендинг в туризмі; бізнес-технології в туристичній 
діяльності).  
Конкурс сертифікатів: українська мова та література; 
іноземна мова; географія або математика. 

Інститут журналістики, кіно і телебачення: 
061 *Журналістика 
(друковані ЗМІ; інтернет-журналістика; тележурналістика; 
реклама та PR; медіа-бізнес). 
Конкурс сертифікатів: українська мова та література; 
історія України; іноземна мова або математика. 
 

021 *Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 
(аудіовізуальне медіа мистецтво; аудіовізуальне 
виробництво (режисура кіно і телебачення, операторство); 
мультимедійне сценічне мистецтво). 
Конкурс сертифікатів: українська мова та література; 
історія України або фізика; творчий конкурс. 
 

*Магістерські програми  
Вступні іспити: фахове вступне випробування; іноземна мова.                          

 
 

Юридичний інститут: 
081 *Право 
(публічне право; приватне право; адміністративне та 
фінансове право). 
Конкурс сертифікатів: українська мова та література; 
історія України; іноземна мова або математика. 
 

Інститут театрального мистецтва: 
026 Сценічне мистецтво  
(акторська майстерність; режисура театру; театрознавство). 
Конкурс сертифікатів: українська мова та література; 
історія України; творчий конкурс. 
 

Інститут лінгвістики та психології: 
035 *Філологія (англійська мова) 
(переклад правового дискурсу; науково-технічний 
переклад; переклад мовлення сучасних ЗМІ; економічний 
переклад і бізнес тематика; переклад у сфері міжнародного 
туризму, краєзнавства, екскурсій). 
Конкурс сертифікатів: українська мова та література; 
іноземна мова; історія України або географія.  
 

053 *Психологія. 
(педагогічна психологія; психологія управління; психологія 
особистісного та професійного розвитку). 
Конкурс сертифікатів: українська мова та література; 
математика; іноземна мова або біологія. 
 

011 *Освітні, педагогічні науки. 
014 *Середня освіта (англійська мова) 
(англійська мова і зарубіжна  література). 
 

Факультет будівництва та архітектури: 
191 Архітектура та містобудування  
(архітектура будівель і споруд; містобудування; 
реставрація пам’яток архітектури; дизайн архітектурного 
середовища; ландшафтний дизайн; дизайн інтер’єру). 
Конкурс сертифікатів: українська мова та література; 
математика; творчий конкурс (рисунок, композиція). 
 

192 Будівництво та цивільна інженерія 
(промислове і цивільне будівництво; технологія, 
організація та економіка будівельного виробництва; 
цивільна інженерія). 
Конкурс сертифікатів: українська мова та література; 
математика; фізика або іноземна мова. 
 

Факультет інформаційних технологій: 
 

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології. 
(інформаційні технології аналізу та моделювання бізнес-
процесів; інструментальні засоби та технології                  
Web-дизайну; мобільні інформаційні технології; 
комп’ютерні мережі та адміністрування). 
Конкурс сертифікатів: українська мова та література; 
математика; фізика або іноземна мова. 

Медико-фармацевтичний факультет: 
226 *Фармація, промислова фармація 
(організація роботи аптечних закладів; виробництво 
лікарських засобів; клінічна фармація).  
Конкурс сертифікатів: українська мова та література;  
хімія; біологія або математика. 
 

223 Медсестринство  
(організація діагностично-лікувального, реабілітаційного  
процесів; догляд за пацієнтами різного профілю; 
підготовка пацієнтів до лабораторних досліджень та 
інструментальних обстежень).   
Конкурс сертифікатів: українська мова та література; 
біологія; математика або хімія. 
 

222 *Медицина (професійна кваліфікація – Лікар) 
Конкурс сертифікатів: українська мова та література; 
біологія; математика або хімія. 
 

Стоматологічний факультет: 
221 *Стоматологія 
(організація та управління лікувально-профілактичною 
допомогою, стоматологія ортопедична, терапевтична, 
хірургічна, дитяча, ортодонтія). 
Конкурс сертифікатів: українська мова та література; 
біологія; математика або хімія.  
 

Економічний факультет: 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 
(підприємницька діяльність; біржова діяльність на 
товарному ринку; організація комерційної діяльності у 
сфері послуг та торгівлі).  
Конкурс сертифікатів: українська мова та література; 
математика; географія або іноземна мова. 
 

051 Економіка 
(економіка підприємства; міжнародна економіка; 
економічна безпека бізнесу). 
Конкурс сертифікатів: українська мова та література; 
математика; географія або іноземна мова. 
 

072 Фінанси, банківська справа та страхування. 
(фінанси і кредит; страхова справа). 
Конкурс сертифікатів: українська мова та література; 
математика; географія або іноземна мова. 
 

073 *Менеджмент 
(менеджмент підприємницької, інвестиційної діяльності, 
організацій і адміністрування; управління проектами; 
менеджмент у сфері медичних та фармацевтичних послуг).  
Конкурс сертифікатів: українська мова та література; 
математика; географія або іноземна мова. 
 

281 *Публічне управління та адміністрування 
(публічне управління; бізнес-адміністрування). 
 
 
 
 


