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та доповненнями, затвердженими Вченою радою Університету від 28.03.2019, 

протокол №8 та від 30.05.2019, протокол №10 ) у такому порядку: 

1.1. У пункті 6 розділу І: 

1.1.1. абзац п’ятнадцятий викласти у такій редакції: 

«квота-1 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для 

відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для 

фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій), яка може бути використана для 

прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право 

на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2 або 

вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної 

(професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово 

окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 

907/29037 (далі – наказ № 697); 

1.1.2. в абзаці шістнадцятому слова «професійно-технічної» замінити 

словами «професійної (професійно-технічної)». 

1.2. У розділі ІІ:  

1.2.1.пункт 5 викласти в такій редакції: 

«5. Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб, місцем проживання 

яких є територія проведення антитерористичної операції  (на період її 

проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених 

пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року, 

визначаються наказом №697.» 

1.3. У розділі V: 

1.3.1. у пункті 4: 

в абзаці шостому після слів «фахового вступного» слово «єдиного» 

виключити; 

1.3.2. пункт 4 доповнити новим абзацем такого змісту: 

«Відповідні вступні іспити з іноземної мови в закладах вищої освіти у 

випадках, визначених Умовами прийому, проводяться за графіком основної сесії 

єдиного вступного іспиту за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими 

Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання 

якості освіти надає матеріали для проведення у закладі вищої освіти вступних 

іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 

09:00 дня проведення іспиту.» 

1.3.3. пункт 5 доповнити новим абзацем такого змісту: 

«Відповідні вступні іспити у закладах вищої освіти у випадках, визначених 

Умовами прийому, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного 
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іспиту та єдиного фахового вступного випробування за матеріалами 

(завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості 

освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для 

проведення у закладі вищої освіти вступних іспитів не раніше дня, що передує 

дню іспиту, та не пізніше 09:00 дня проведення іспиту.» 

1.3.4. пункт 6 викласти в такій редакції: 

«6. Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та 

єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення 

здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення вступних 

випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий 

(магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти 

і науки України від 05 квітня 2019 року №441, зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 26 квітня 2019 року за №446/33417. 

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються 

відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). 

Тестові завдання першого блоку єдиного фахового вступного 

випробування (Тест загальної навчальної правничої компетенції) укладаються 

відповідно до програми вступних випробувань під час вступу на основі ступеня 

бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 

«Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

Тестові завдання другого блоку єдиного фахового вступного випробування 

(Право) укладаються відповідно до програми другого блоку  єдиного фахового 

вступного випробування – тесту з восьми базових правничих дисциплін.»  

1.3.5. пункт 7 викласти в такій редакції: 

«7. На базі Інституту бізнес-освіти ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 

проводить вступні випробування та зарахування вступників на основі ступеня 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) в декілька етапів (у тому 

числі до дати закінчення прийому документів у 2019 році) на небюджетні 

конкурсні пропозиції (окрім тих магістерських програм, для вступу на які 

Умовами та Правилами прийому у  2019 році передбачено обов’язковість 

складання єдиного фахового вступного випробування з права та загальних 

правничих компетентностей) за умови зарахування таких вступників до 30 

листопада 2019 року. У разі якщо такі конкурсні пропозиції згідно з Умовами та 

Правилами прийому передбачають складання єдиного вступного іспиту, 

вступники можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту 

або скласти відповідний вступний іспит у закладі вищої освіти.» 

1.4. У розділі V: 
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1.4.1. у пункті 1: 

в абзаці сьомому слова «в атестаті про повну загальну середню освіту» 

замінити словами «у відповідному документі про здобуття повної загальної 

середньої освіти» 

абзац одинадцятий після слова «строків» доповнити словом «реєстрації» 

1.4.2. пункт 14 доповнити новими абзацами такого змісту: 

«Паперова заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована 

закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати 

закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови 

допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної 

бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим 

в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання 

анулюється в Єдиній базі. 

Електронна заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована 

Технічним адміністратором Єдиної бази на підставі рішення Розпорядника 

Єдиної бази не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для 

електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення 

відповідних даних до Єдиної бази. Скасована заява вважається неподаною, а факт 

такого подання анулюється в Єдиній базі. 

Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронного 

зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після 

чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.» 

1.5. У розділі VII: 

1.5.1. абзац четвертий пункту 1 після слів «єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови» доповнити словами «(крім випадків, передбачених Умовами та 

Правилами прийому)»; 

1.5.2. абзац другий підпункту 2 пункту 4 викласти в такій редакції: 

«результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з 

іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного 

випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених Умовами та 

Правилами прийому)». 

1.6. У розділі VIII: 

1.6.1. пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«Для вступників з числа осіб з порушенням зору, які використовують 

(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої 

(спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що 

створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 

2016 року №1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 

2016 року за №1708/29838, вступні випробування з географії, фізики, хімії, 
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англійської, іспанської, німецької та французької мов проводяться у закладі 

вищої освіти.»; 

1.6.2. пункт 10 викласти у такій редакції: 

«10. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або 

регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо 

вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або 

закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію: 

1) діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або 

помер внаслідок поранення, контузії чи  каліцтва, одержаних у районі проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення націальної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також 

внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній 

операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях ; 

2) діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, 

контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції 

Гідності; 

3) діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули 

(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також 

внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав 

під час цих дій та конфліктів; 

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, 

який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним 

обов’язків військової служби.» 

1.7. У розділі IX: 

1.7.1. абзац шостий пункту 3 викласти в такій редакції: 

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1, 

квотою-2 або квотою-3, квотою для іноземців (тільки на основі повної загальної 

середньої освіти); 

1.7.2. в абзаці другому пункту 7 цифру «9» замінити на цифри «10». 

1.8. У третьому реченні пункту 1 розділу X слова «подання заяви, але до 

виконання вимог для зарахування» замінити словами «отримання документа про 

освіту, на підставі якого здійснюється вступ». 

1.9. У розділі XII: 

1.9.1. у пункті 3: 





Додаток 1 до Ухвали Вченої ради від 27.06.2019 
  

 

ПОРЯДОК 

 подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у 

конкурсному відборі до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» в 2019 році 

 

І. Загальні положення  

 

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року 

№ 752 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року 
№ 550), визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на 

участь у конкурсному відборі до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»  та її 

розгляду закладом вищої освіти. 
2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:  

заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів 

вищої освіти (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в 

особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з 
питань освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі онлайн 

електронної форми на інтернет-сайті за адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/, та 

містить відомості про обрані ним заклади вищої освіти, конкурсну пропозицію 
та встановлену ним пріоритетність заяви;  

особистий електронний кабінет вступника – веб-сторінка, за допомогою 

якої вступник подає електронну заяву до закладу вищої освіти та контролює її 

статус;  
статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що 

встановлюється закладом вищої освіти в Єдиній базі та відображається в 

особистому електронному кабінеті вступника; 
Умови прийому – Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти 

України в 2019 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 

від 11 жовтня 2018 року № 1096, або Умови прийому на навчання для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затверджені 
наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року № 1082. 

3. Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:  

«Зареєстровано в Єдиній базі» – підтвердження факту подання електронної 

заяви до обраного вступником закладу вищої освіти;  
«Потребує уточнення вступником» – електронну заяву прийнято закладом 

вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. 

Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти 
зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання; 

«Зареєстровано у закладі освіти» – електронну заяву прийнято закладом 

вищої освіти до розгляду та в установленому порядку приймається рішення про 

допуск вступника до участі в конкурсному відборі; 



«Допущено до конкурсу (навчання за кошти державного (регіонального) 
бюджету)» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у 

конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти державного 

(регіонального) бюджету; 

«Відмовлено закладом освіти» – власника зареєстрованої електронної 
заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення 

приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу заклад 

вищої освіти зазначає причину відмови; 

«Скасовано вступником» – подана електронна заява вважається такою, що 
не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо електронну заяву 

скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту 

встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі вищої освіти» або 
«Потребує уточнення вступником»; 

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж 

пріоритетністю)» – подана електронна заява вважається такою, що не 

подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті 
після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує 

уточнення вступником», але до моменту закінчення подання електронних заяв. 

При цьому вступник не має права подання нової заяви з такою самою 
пріоритетністю; 

«Скасовано закладом освіти» – подана електронна заява вважається такою, 

що не подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної 

комісії за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час 
внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену 

технічну помилку; 

«Допущено до конкурсу» - власника зареєстрованої електронної заяви 
допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти 

державного (регіонального) бюджету, та на місця, що фінансуються за кошти 

фізичних та юридичних осіб; 

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» 
– власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному 

відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. Статус 

встановлюється у випадках: 
вступник у встановлені строки не виконав вимог Умов прийому для 

зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) 

бюджету, але за рішенням приймальної комісії допущений до конкурсного 

відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб; 
вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на місця за 

кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до Умов прийому; 

вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що 

фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але він також має 
право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб; 

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного 

(регіонального) бюджету)» – вступник пройшов конкурсний відбір та 
рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за 

кошти державного (регіонального) бюджету. У разі присвоєння електронній 

заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний 



виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального 
замовлення; 

«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного 

(регіонального) бюджету)» – вступник втратив право бути зарахованим до 

закладу вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за 
кошти державного (регіонального) бюджету у зв’язку з невиконанням вимог 

Умов прийому або їх порушенням тощо. При встановленні заяві такого статусу 

заклад вищої освіти обов’язково зазначає причину виключення; 

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до 

зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та 

юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для 
зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до 

зарахування; 

«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних чи 

юридичних осіб)» – вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої 
освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти фізичних 

чи юридичних осіб у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх 

порушенням тощо. При встановленні заяві такого статусу заклад вищої освіти 
обов’язково зазначає причину виключення; 

 «Включено до наказу (навчання за кошти державного бюджету)» – 

наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу вищої 

освіти за кошти державного бюджету; 
«Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб)» - наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу 

вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб; 
«Відраховано» - вступника відраховано з закладу або скасовано його 

зарахування. 

4. ДВНЗ»КНЕУ імені Вадима Гетьмана» до початку вступної кампанії у 

строки, визначені в Умовах прийому, вносить до Єдиної бази перелік конкурсних 
пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2019 році, при цьому 

для кожної з них зазначаються: 

назва конкурсної пропозиції; 
вид конкурсної пропозиції;  

структурний підрозділ (факультет, інститут тощо), у якому ведеться 

підготовка;  

освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень навчання);  
назва та код спеціальності;  

назва та код спеціалізації; 

назви(а) освітніх)ьої) програм(и); 

форма навчання;  
курс, на який здійснюється прийом;  

встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення;  

дати початку та закінчення прийому заяв;  
ліцензований обсяг та кваліфікаційний мінімум, максимальний 

(загальний) обсяг державного та регіонального замовлення;  

обсяг прийому за квотами та на контракт;  



перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості балів 
з них, вагових коефіцієнтів до конкурсних предметів. 

 

 

II. Подання електронної заяви 

 

1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в Умовах 

прийому. 

2. Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий 
електронний кабінет на інтернет-сайті за електронною адресою: 

https://ez.osvitavsim.org.ua/. 

3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані: 
адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса 

буде логіном для входу до особистого електронного кабінета; 

пароль для входу до особистого електронного кабінету; 

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного 
оцінювання; 

серія та номер документа про повну загальну середню освіту; 

середній бал додатка до зазначеного документа, обчислений за 12-бальною 
шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє 

арифметичне усіх зазначених в додатку до документа оцінок (інваріантна 

частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за 

якими зроблено запис «звільнений (а)», а також факультативи у загальну 
кількість не враховуються. Середній бал, введений в особистому електронному 

кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої 

заяви. 
4. Паперова заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована 

закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати 

закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови 

допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної 
бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим 

в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання 

анулюється в Єдиній базі. 
Електронна заяв, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована 

Технічним адміністратором Єдиної бази на підставі рішення Розпорядника 

Єдиної бази не пізніше як за день до закінчення подання електронних заяв для 

електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення 
відповідних даних до Єдиної бази. Скасована заява вважається неподаною, а 

факт такого подання анулюється в Єдиній базі. 

Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронного 

зв’язку повідомляє вступника про скасування заяви в день її скасування, після 
чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріорітетністю. 

5. У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, 

дата народження тощо) він отримує на зазначену ним адресу електронної пошти 
повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника.  

Якщо в Єдиній базі вже наявна інформація щодо особи з такими самими 

даними, вступник додатково зазначає дані одного із документів, що містяться в 

https://ez.osvitavsim.org.ua/


Єдиній базі (серію (за наявності) та номер документа про освіту або документа, 
що посвідчує особу). 

Строк для активації вступником особистого електронного кабінету – одна 

доба з моменту отримання відповідного повідомлення. 

6. Реєстрація в Єдиній базі надає вступнику можливість доступу до 
особистого електронного кабінету із зазначеними ним при реєстрації логіном та 

паролем на інтернет-сайті за електронною адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/ 

7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази 

номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів 
для можливості оперативного зв’язку закладу освіти з вступником.  

Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії): 

додатка до документа про повну загальну середню освіту; 
кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що подаває до закладу вищої 

освіти; 

якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського 

коефіцієнта – довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до 
Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207). 

Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь, 
конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у 

конкурсному відборі для зарахування на місця за державним або регіональним 

замовленням. 

8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі 
Єдиної бази, до якого має доступ заклад вищої освіти, обраний вступником. У 

момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі». 

9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в 
особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється 

один із статусів: 

«Скасовано вступником» – якщо заяву не зареєстровано у закладі вищої 

освіти; 
«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж 

пріоритетністю)» – якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у 

закладі вищої освіти. При цьому вступник не має права подання нової заяви з 
такою самою пріоритетністю. 

 

III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією 

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 

 

1. Керівник ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» забезпечує 

опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до закладу 

вищої освіти, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та Правил прийому 
до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». 

2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» 

розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти у строки, встановлені 
Умовами прийому. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної 

комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в 

https://ez.osvitavsim.org.ua/


особистому електронному кабінеті вступника: «Зареєстровано у навчальному 
закладі» або «Потребує уточнення вступником». 

При встановленні електронній заяві статусу «Зареєстровано у закладі 

освіти» заклад вищої освіти зазначає (за наявності відповідного випробування) 

час та місце проведення творчого конкурсу/творчого заліку/ вступного іспиту з 
болгарської, кримськотатарської, молдовської, новогрецької, польської, 

румунської, словацької, угорської мов. Внесені дані відображаються в 

особистому електронному кабінеті вступника.  

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення 
вступником» уповноважена особа зазначає перелік даних, що потребують 

уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені 

дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після 
уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус 

електронної заяви вступника на «Зареєстровано у закладі вищої освіти».  

3. На підставі рішення приймальної комісії закладу вищої освіти про 

допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для 
вступу до закладу вищої освіти електронній заяві вступника встановлюється 

статус «Допущено до конкурсу», або «Допущено до конкурсу (навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб)», або «Відмовлено закладом освіти» (із 
зазначенням причини відмови).  

4. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом вищої 

освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому заяв 

та документів за умови допущення технічної помилки під час внесення 
відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену 

технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому заяві встановлюється 

статус «Скасовано закладом освіти» з обов’язковим зазначенням причини 
скасування. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання 

анулюється в Єдиній базі.  

Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його 7 

прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою 
пріоритетністю.  

5. Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування 

за державним замовленням, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» на 
статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного 

(регіонального) бюджету)». 

Надання рекомендацій до зарахування для навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб здійснюється після зарахування вступників на місця за 
державним або регіональним замовленням.  

Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, змінюється зі статусу  

«Допущено до конкурсу» або статусу «Допущено до конкурсу (навчання за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до 

зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)». 

Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 2 – 
4 цього розділу, здійснюється у строки, визначені Умовами прийому. 

6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як 

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) 



бюджету)» або «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб)», зобов’язаний виконати вимоги Умов прийому.  

7. Після виконання вступником вимог Умов прийому на підставі рішення 

приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання 

уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Включено 
до наказу (за кошти державного бюджету)», «Включено до наказу (навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб)», керівник закладу вищої освіти видає 

наказ про зарахування на навчання такого вступника. 

8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус 
«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) 

бюджету)», вимог Умов прийому рішення про рекомендування його до 

зарахування анулюється приймальною комісією ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана» та статус електронної заяви змінюється на статус «Виключено зі 

списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) 

бюджету)»  

За рішенням приймальної комісії статус електронної заяви «Виключено зі 
списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) 

бюджету)» може бути змінений на статус «Допущено до конкурсу (навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб)». 
У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус 

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб)», вимог Умов прийому рішення про рекомендування його до зарахування 

анулюється приймальною комісією закладу вищої освіти та статус електронної 
заяви змінюється на статус «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб)». 

9. У разі відрахування вступника або скасування наказу про зарахування в 
частині, що стосується вступника, статус електронної заяви змінюється зі 

статусу «Включено до наказу (за кошти державного бюджету)», «Включено до 

наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)», на статус 

«Відраховано». 



Додаток 2 до Ухвали Вченої ради від 27.06.2019 

 

Перелік спеціальностей, конкурсних предметів, ліцензованих обсягів та термінів навчання, за якими оголошується прийом 

на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 

 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ДВНЗ 

Громадяни України 

 Молодший бакалавр 
Спеціальність Конкурсні предмети 

 
Ваговий 

коефіцієнт 

Вага атестату Ліцензійні обсяги Нормативний 

термін навчання 

051 Економіка 
1. Українська мова 0,5 0,1 

20 2р. 
2. Математика або Історія України 0,4 

071 Облік та оподаткування 
1. Українська мова 0,5 0,1 

20 2р. 
2. Історія або Іноземна мова 0,4 

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 

1. Українська мова 0,5 0,1 
20 

 

2р. 2. Історія або Математика 0,4 

073 Менеджмент 
1. Українська мова 0,5 0,1 

20 
 

2р. 2. Історія або Математика 0,4 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

1. Українська мова 0,5 0,1 
20 

 

2р. 2. Історія або Іноземна мова 0,4 

081 Право 
1. Українська мова 0,5 0,1 

20 
 

2р. 2. Історія або Іноземна мова 0,4 

075 Маркетинг 
1. Українська мова 0,5 0,1 

20  2р. 
2. Історія або Іноземна мова 0,4 

 



  Додаток 3 до Ухвали Вченої ради від 27.06.2019 
 

Перелік спеціальностей (освітніх програм, спеціалізацій) для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном 

навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавр  

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ДВНЗ 
 

 

Денна 
Споріднені спеціальності /  

Інші спеціальності освітньо-

кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста 

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація)  

освітнього рівня 

бакалавр 

Фахове 

випробування 

Курс Термін 

навчання 

Кількість місць* 

За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних осіб Назва Код** Код Назва 

Факультет обліку та податкового менеджменту 
бухгалтерський облік 5.03050901 

071 

Облік і оподаткування, освітня програма 

(спеціалізація)  - Облік, аудит та 

 оподаткування 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

1 Курс 

2 р. 11 

80 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 

організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 
транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент        073 

маркетинг 075 

підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

076 

Інші спеціальності 
Облік і оподаткування, освітня програма 

(спеціалізація) – Облік і аудит 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 

випробування 
додаткове 

випробування 

3 р. 0 

бухгалтерський облік 5.03050901  
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 



економіка підприємства 5.03050401  
071 

 
 

 

 

Облік і оподаткування, освітня програма 

(спеціалізація) - Облік, аудит та 

оподаткування агробізнесу 

 
ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

 
 
 
 
 
 
 

1 Курс 

 
 
 
 
 
 
 

2 р. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування 
на транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 
підприємства 

 

економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент        073 

маркетинг 075 

підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
076 

 
Інші спеціальності 

ЗНО з української 
мови та літератури, 

фахове 
випробування 

додаткове 
випробування 

1 Курс 3 р. 0 

Факультет фінансів 
бухгалтерський облік 5.03050901 

072 
 

 

 

Фінанси, банківська справа та страхування, 

освітня програма (спеціалізація) - Фінанси 

ЗНО з української 
мови та літератури, 

фахове 
випробування 

1 Курс 2 р. 29 180 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 
транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент        073 

маркетинг 075 

підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

076 



Інші спеціальності 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

додаткове 
випробування 

1 Курс 3 р. 0 

бухгалтерський облік 5.03050901 

072 
 

Фінанси, банківська справа та страхування, 

освітня програма(спеціалізація) – 
Банківська справа 

ЗНО з української 

мови та літератури 
фахове 

випробування 

1 Курс 2 р. 6 

120 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 
транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент 073 

маркетинг 075 

підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

076 

Інші спеціальності 
 

Фінанси, банківська справа та страхування, 

освітня програма (спеціалізація)– 

Банківський бізнес 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

додаткове 
випробування 

1 Курс 3 р. 0 

бухгалтерський облік 5.03050901 

072 

 

 

 

Фінанси, банківська справа та страхування, 

освітня програма  (спеціалізація)– 

Корпоративні фінанси 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

1 Курс 3 р. - - 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 
транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 



економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент 073 

маркетинг 075 

підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

076 

Інші спеціальності 
 

 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 

випробування 
додаткове 

випробування 

бухгалтерський облік 5.03050901 

072 

Фінанси, банківська справа та страхування, 

освітня програма (спеціалізація) – Митна 

справа 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

1 Курс 3 р. 0 0 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 
транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент 073 

маркетинг    075 

підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
076 

Інші спеціальності 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

додаткове 
випробування 

 

Факультет економіки та управління 
бухгалтерський облік 5.03050901  

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 



економіка підприємства 5.03050401  
 

051 

 
 

Економіка,  освітня програма (спеціалізація) 

- Економіка підприємства 

 
 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

 
1 Курс 

 
2 р. 

 
14 

 
81 прикладна статистика 5.03050601 

організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 
транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент 073 

маркетинг 075 

підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
076 

Інші спеціальності  

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

додаткове 
випробування 

1 Курс 3 р. 0 

бухгалтерський облік 5.03050901 

073 

Менеджмент, освітня програма 

(спеціалізація) – Менеджмент бізнес-

організацій 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 

випробування 

1 Курс 2 р. 7 
13 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 
транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент        073 

маркетинг 075 

підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

076 

Інші спеціальності ЗНО з української 1 Курс 3 р. 0 



мови та літератури 
фахове 

випробування 
додаткове 

випробування 
бухгалтерський облік 5.03050901 

073 

Менеджмент,  

освітня програма (спеціалізація) – 
Менеджмент агробізнесу 

ЗНО з української 

мови та літератури 
фахове 

випробування 

1 Курс 2 р. 3 7 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування 
на транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 
 

менеджмент 073 

маркетинг 075 

підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

076 

бухгалтерський облік 5.03050901 

051 

Економіка,  освітня програма 

(спеціалізація) – Економіка  

агробізнесу 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

1 Курс 
 

2 р. 
 

4 16 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування 
на транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент 073 

маркетинг 075 

підприємництво, торгівля та 076 



біржова діяльність 

бухгалтерський облік 5.03050901 

051 
Економіка,  освітня програма 

(спеціалізація)  – Економічна аналітика 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

1 Курс 3 р. - 5 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування 
на транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент 073 

маркетинг 075 

підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

076 

Інші спеціальності 
 
 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 

випробування 
додаткове 

випробування 

бухгалтерський облік 5.03050901 

076 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність, освітня програма (спеціалізація) – 

Підприємницька діяльність  

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

1 Курс 2 р. - - 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 072 



страхування 

менеджмент 073 

маркетинг   075 

підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
076 

бухгалтерський облік 5.03050901 

281 

Публічне управління та адміністрування, 

освітня програма (спеціалізація) – Публічне 

управління та адміністрування 

фахове 
випробування 

1 Курс 

3 р. - - 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 
транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

публічне управління та 
адміністрування 

281 

міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 
292 

менеджмент 073 

право 081 

облік і оподаткування 071 

фінанси, банківська справа та 

страхування  
072 

маркетинг 075 

економіка 051 

підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

076 

Інші спеціальності   

фахове 
випробування 

додаткове 
випробування 

1 Курс 

Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці» 
 

обслуговування 
програмних систем і 

комплексів 
5.05010101 

122 
Комп’ютерні науки, освітня програма 

(спеціалізація) – Комп’ютерні науки 
фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 15 19 

обслуговування систем баз 
даних і знань 

5.05010102 

розробка програмного 5.05010301 



забезпечення 

обслуговування 
комп'ютерних систем і 

мереж 
5.05010201 

Інші спеціальності 

фахове 
випробування 

додаткове 
випробування 

1 Курс 3 р. 0 

обслуговування 
програмних систем і 

комплексів 
5.05010101 

124 

 

Системний аналіз, освітня програма 

(спеціалізація)- Системний аналіз 

 
 

фахове 
випробування 

1 Курс 2 р. 0 

10 

обслуговування систем баз 
даних і знань 

5.05010102 

розробка програмного 
забезпечення 

5.05010301 

обслуговування 
комп'ютерних систем і 

мереж 
5.05010201 

Інші спеціальності 

фахове 

випробування 
додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0 

обслуговування 
програмних систем і 

комплексів 
5.05010101 

125 
Кібербезпека, освітня програма 

(спеціалізація) - Кібербезпека 
фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 2 5 

обслуговування систем баз 

даних і знань 
5.05010102 

розробка програмного 
забезпечення 

5.05010301 

обслуговування 
комп'ютерних систем і 

мереж 
5.05010201 

Факультет маркетингу 
бухгалтерський облік 5.03050901 

075 
Маркетинг, освітня програма 

(спеціалізація) - Маркетинг 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 

випробування 

1 Курс 2р. 9 46 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 
транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 



економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент 073 

маркетинг 075 

підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

076 

Інші спеціальності 

 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 

випробування 
додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0 

бухгалтерський облік 5.03050901 

076 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність, освітня програма 
(спеціалізація) – Комерційна діяльність та 

логістика 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

1 Курс 2р. 0 

15 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 
транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент 073 

маркетинг 075 

підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

076 

Інші спеціальності 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

додаткове 
випробування 

1 Курс 3 р. 0 

Факультет управління персоналом, соціології та психології  
бухгалтерський облік 5.03050901 

051 
 

 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
1 Курс 2р 0 25 оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 



економіка підприємства 5.03050401  
 

 

 

 

Економіка,  

освітня програма (спеціалізація)  – Управління 

персоналом та економіка праці 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

випробування 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 
транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

діловодство 5.02010501 

соціальна робота 5. 13010101 

інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа 

 

економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 

страхування 
072 

менеджмент 073 

підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

076 

маркетинг 075 

підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

076 

бухгалтерський облік 5.03050901 

073 
Менеджмент, освітня програма (спеціалізація) – 

Менеджмент персоналу 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

1 Курс 
 

3р 0 0 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 
транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

діловодство 5.02010501 

соціальна робота 5. 13010101 

інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа 

 

економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент 073 



маркетинг 075 

підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

076 

Інші спеціальності 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 

випробування 
додаткове 

випробування 

Інші спеціальності 053 
Психологія, освітня програма (спеціалізація) – 

Економічна та соціальна психологія  

фахове 
випробування 

додаткове 
випробування 

 
1 Курс 

 
3 р. 0 10 

професійна освіта  5.01010401 

015 

 
 

Професійна освіта (Економіка), освітня 

програма (спеціалізація) – Економічна та бізнес 
освіта 

фахове 
випробування 

 
1 Курс 

3 р 0 

 
 

10 
 

професійна освіта 015 

Інші спеціальності 

фахове 
випробування 

додаткове 
випробування 

Навчально-науковий інститут «Юридичний факультет» 
 

правознавство 5.03040101 
081 

Право,  освітня програма (спеціалізація) – 

Правознавство 
фахове 

випробування 
1 Курс 2 р 0 80 

право 081 

 

Заочна 
Споріднені спеціальності /  

Інші спеціальності освітньо-

кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста 

Спеціальність (освітня програма)  

освітнього рівня 

бакалавр 

Фахове 

випробування 

Курс Термін 

навчання 

Кількість місць* 

За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних осіб Назва Код** Код Назва 

Факультет обліку та податкового менеджменту 
бухгалтерський облік 5.03050901 

071 

Облік і оподаткування, освітня програма 

(спеціалізація)  - Облік, аудит та 

оподаткування 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

1 Курс 2 р. 4 50 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 

організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 
транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 5.03050201 



підприємства 

економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент        073 

маркетинг 075 

підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

076 

Інші спеціальності 
Облік і оподаткування, освітня програма 

(спеціалізація) – Облік і аудит 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

додаткове 
випробування 

3 р. 0 

бухгалтерський облік 5.03050901 

 
 
 
 

071 

 

 

 
 

Облік і оподаткування, освітня програма 

(спеціалізація) - Облік, аудит та 

оподаткування агробізнесу 

 
 
 
 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

1 Курс 

 
 
 

2 р. 
 
 
 

1 

30 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування 
на транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 
підприємства 

 

економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент        073 

маркетинг 075 

підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

076 

 

Інші спеціальності 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 

випробування 
додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0 

Факультет фінансів 
бухгалтерський облік 5.03050901 072 

 
 

ЗНО з української 
мови та літератури 

1 Курс 2 р. 0 70 
оціночна діяльність 5.03050802 



фінанси і кредит 5.03050801  
Фінанси, банківська справа та страхування, 

освітня програма (спеціалізація) - Фінанси 

фахове 
випробування економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 

транспорті 
5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент        073 

маркетинг 075 

підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

076 

Інші спеціальності 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

додаткове 
випробування 

1 Курс 3 р. 0 

бухгалтерський облік 5.03050901 

072 
 

Фінанси, банківська справа та страхування, 

освітня програма(спеціалізація) – 

Банківська справа 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

1 Курс 2 р. 0 40 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 
транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент 073 

маркетинг 075 

підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

076 



Інші спеціальності 
 

Фінанси, банківська справа та страхування, 

освітня програма (спеціалізація)– 

Банківський бізнес 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

додаткове 
випробування 

1 Курс 3 р. 0 

бухгалтерський облік 5.03050901 

072 

 

 

 

Фінанси, банківська справа та страхування, 

освітня програма  (спеціалізація)– 
Корпоративні фінанси 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

1 Курс 

 
 
 
 

3 р. 

 
 
 
 
- 

 

 

 

- 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 
транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 

економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент 073 

маркетинг 075 

підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

076 

Інші спеціальності 
 

 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 

випробування 
додаткове 

випробування 

бухгалтерський облік 5.03050901 

072 

Фінанси, банківська справа та страхування, 

освітня програма (спеціалізація) – Митна 

справа 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

1 Курс 3 р. - - 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 
транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

економіка 051 



облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент 073 

маркетинг    075 

підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

076 

Інші спеціальності 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

додаткове 

випробування 

 

Факультет економіки та управління 
бухгалтерський облік 5.03050901 

 
 
 
 

 
051 

 

 

 

 

 

Економіка,  освітня програма (спеціалізація) 

- Економіка підприємства 

 
 
 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

 
 
 
 

1 Курс 

 
 
 
 

2 р. 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 

30 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 
транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 

страхування 
072 

менеджмент 073 

маркетинг 075 

підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

076 

Інші спеціальності  

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

додаткове 
випробування 

1 Курс 3 р. 0 

бухгалтерський облік 5.03050901 

073 

Менеджмент, освітня програма 

(спеціалізація) – Менеджмент бізнес-

організацій 

ЗНО з української 

мови та літератури 
фахове 

випробування 

1 Курс 2 р. 0 10 
оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 



прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 
транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент        073 

маркетинг 075 

підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

076 

Інші спеціальності 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

додаткове 
випробування 

1 Курс 3 р. 0 

Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці» 
 

обслуговування 
програмних систем і 

комплексів 

5.05010101 

122 
Комп’ютерні науки, освітня програма 

(спеціалізація) – Комп’ютерні науки 

фахове 
випробування 

1 Курс 2 р. 0 

20 

обслуговування систем баз 
даних і знань 

5.05010102 

розробка програмного 
забезпечення 

5.05010301 

обслуговування 

комп'ютерних систем і 
мереж 

5.05010201 

Інші спеціальності 

фахове 
випробування 

додаткове 
випробування 

1 Курс 3 р. 0 

Факультет маркетингу 
бухгалтерський облік 5.03050901 

075 
Маркетинг, освітня програма 

(спеціалізація) - Маркетинг 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

1 Курс 2р. 0 24 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 



організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 
транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент 073 

маркетинг 075 

підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

076 

Інші спеціальності 

ЗНО з української 

мови та літератури 
фахове 

випробування 
додаткове 

випробування 

1 Курс 3 р. 0 

Факультет управління персоналом, соціології та психології  
бухгалтерський облік 5.03050901 

051 

 

 

 
Економіка,  

освітня програма (спеціалізація)  – Управління 

персоналом та економіка праці 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ЗНО з української 
мови та літератури 

фахове 
випробування 

1 Курс 2р 0 25 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 
організація виробництва 5.03060101 

організація обслуговування на 
транспорті 

5.03060102 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

інформаційна діяльність 
підприємства 

5.03050201 

діловодство 5.02010501 

соціальна робота 5. 13010101 

інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа 

 

економіка 051 

облік і оподаткування  071 

фінанси, банківська справа та 

страхування 
072 

менеджмент 073 

підприємництво, торгівля та 076 



біржова діяльність 

маркетинг 075 

підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

076 

Навчально-науковий інститут «Юридичний факультет» 
 

правознавство 5.03040101 
081 

Право,  освітня програма (спеціалізація) – 

Правознавство 
фахове 

випробування 
1 Курс 2 р. 0 80 

право 081 

 

Примітки: 

*Дані за результатами прийому у 2018 році 

** Згідно Переліку напрямів, за якими здійснювалась підготовка фахівців у вищих навчальних закладах  за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем бакалавр до 2015 року включно 

 

 



Додаток 4 до Ухвали Вченої ради від 27.06.2019  

Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 

для вступу на основі повної загальної середньої освіти) на бюджетні конкурсні пропозиції 
ДВНЗ  «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» 

Бюджетні пропозиції 
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

Спеціальність 
Освітня програма 

(спеціалізація) 
Перелік конкурсних предметів (ЗНО) 

Ваговий 

коефіцієнт 

Вага 

атестату 

Мінімальна кількість 

балів  

Факультет обліку та податкового менеджменту 

071 Облік і оподаткування Облік і аудит 

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

100,0 

2. Математика 0,35 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,35 100,0 

071 Облік і оподаткування 
Облік, аудит та 

оподаткування агробізнесу 

1.Українська мова та література 0,2  

0,1 

100,0 

2. Математика 0,3 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,4 100,0 

071 Облік і оподаткування Диджитал-облік 

1.Українська мова та література 0,2  

0,1 

100,0 

2. Математика 0,4 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

071 Облік і оподаткування Податковий менеджмент 

1.Українська мова та література 0,2  

0,1 

100,0 

2. Математика 0,3 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,4 100,0 

Факультет фінансів 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Фінанси 

1.Українська мова та література 0,3 

0,1 

100,0 

2. Математика 0,3 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Корпоративні фінанси 

1.Українська мова та література 0,3  

0,1 

100,0 

2. Математика 0,3 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Банківський бізнес 

1.Українська мова та література 0,3 0,1 100,0 

2. Математика 0,3 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Цифровий банкінг 

1.Українська мова та література 0,3  

0,1 

100,0 

2. Математика 0,3 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Митна справа 

1.Українська мова та література 0,3  

0,1 

100,0 

2. Математика 0,3 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 



 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Страховий бізнес 

1.Українська мова та література 0,3  

0,1 

100,0 

2. Математика 0,3 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Інвестиційний менеджмент 

1.Українська мова та література 0,3  

0,1 

100,0 

2. Математика 0,3 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

Факультет економіки та управління 

051 Економіка Економіка підприємства 

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

100,0 

2. Математика 0,4 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

051 Економіка Економіка агробізнесу 

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

100,0 

2. Математика 0,4 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

051 Економіка Економічна аналітика 

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

100,0 

2. Математика 0,4 140,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

073 Менеджмент 
Менеджмент бізнес-

організацій 

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

100,0 

2. Математика 0,4 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

073 Менеджмент Менеджмент агробізнесу 

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

100,0 

2. Математика 0,4 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

076  Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
Підприємництво 

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

100,0 

2. Математика 0,4 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

281 Публічне управління та 

адміністрування  

Публічне управління та 

адміністрування 

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

130,0 

2. Математика 0,4 130,0 

3. Іноземна мова або Історія України 0,3 130,0 

Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці» 

051 Економіка Економічна кібернетика 

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

100,0 

2. Математика 0,4 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

051 Економіка Цифрова економіка 

1.Українська мова та література 0,2  

 

0,1 

100,0 

2. Математика 0,4 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

122 Комп’ютерні науки  Комп’ютерні науки  

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

100,0 

2. Математика 0,4 100,0 

3. Фізика або Іноземна мова 0,3 100,0 



124 Системний аналіз Системний аналіз 

1.Українська мова та література 0,25 

0,1 

100,0 

2. Математика 0,4 100,0 

3. Фізика або Іноземна мова 0,25 100,0 

125 Кібербезпека Кібербезпека 

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

100,0 

2. Математика 0,45 100,0 

3. Фізика або Іноземна мова 0,25 100,0 

Факультет мiжнародної економiки i менеджменту 

051 Економіка Міжнародна економіка 

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

100,0 

2. Математика 0,3 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,4 100,0 

051 Економіка Міжнародна торгівля  

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

100,0 

2. Математика 0,3 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,4 100,0 

292 Міжнародні економічні 

відносини 

Міжнародні економічні 

відносини 

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

130,0 

2. Іноземна мова 0,3 130,0 

3. Географія або Математика 0,4 130,0 

292 Міжнародні економічні 

відносини 

Міжнародні фінансові 

відносини 

1.Українська мова та література 0,2  

0,1 

130,0 

2. Іноземна мова 0,3 130,0 

3. Географія або Математика 0,4 130,0 

076 Підприємництво,  

торгівля та біржова діяльність 
Міжнародний бізнес 

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

100,0 

2. Математика 0,3 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,4 100,0 

Факультет управління персоналом, соціології та психології 

073 Менеджмент Менеджмент персоналу 

1.Українська мова та література 0,2  

0,1 

100,0 

2. Математика 0,4 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

053 Психологія 
Економічна та соціальна 

психологія 

1.Українська мова та література 0,3 

0,1 

100,0 

2. Математика 0,4 100,0 

3. Біологія або Іноземна мова 0,2 100,0 

054 Соціологія 
Соціологія економіки та 

підприємництва 

1.Українська мова та література 0,3 

0,1 

100,0 

2. Математика 0,2 100,0 

3. Історія України  або  Іноземна мова 0,4 100,0 

Факультет маркетингу 

051 Економіка 
Економіка міста та 

урбаністика 

1.Українська мова та література 0,3 

0,1 

100,0 

2. Математика 0,2 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,4 100,0 

075 Маркетинг Маркетинг 
1.Українська мова та література 0,4 

0,1 
100,0 

2. Математика 0,2 100,0 



3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Комерційна діяльність та 

логістика 

 

 

1.Українська мова та література 0,4 

0,1 

100,0 

2. Математика 0,2 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

242 Туризм Туризм 

1.Українська мова та література 0,3 

0,1 

100,0 

2. Іноземна мова 0,2 100,0 

3. Географія або Математика 0,4 100,0 

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут» 

081 Право Правознавство 

1. Українська мова та література 0,3 

0,1 

130,0 

2. Історія України 0,4 130,0 

3. Математика або Іноземна мова 0,2 130,0 

   

081 Право Право національної безпеки 

1. Українська мова та література 0,3  

0,1 

130,0 

2. Історія України 0,4 130,0 

3. Математика або Іноземна мова 0,2 130,0 

 

081 Право 
Право громадської і 

політичної діяльності 

1. Українська мова та література 0,3  

0,1 

130,0 

2. Історія України 0,4 130,0 

3. Математика або Іноземна мова 0,2 130,0 

 

293 Міжнародне право Міжнародне право  

1. Українська мова та література 0,3  

0,1 

130,0 

2. Іноземна мова 0,4 130,0 

3. Історія України або Математика 0,2 130,0 

052 Політологія 
Політичні технології та 

лідерство 

1. Українська мова та література 0,3  

0,1 

100,0 

2. Історія України 0,4 100,0 

3. Математика або Іноземна мова 0,2 100,0 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 

для вступу на основі повної загальної середньої освіти) на небюджетні конкурсні пропозиції 
ДВНЗ  «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» 

НЕБЮДЖЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

Спеціальність Освітня програма (спеціалізація) Перелік конкурсних предметів (ЗНО) 
Ваговий 

коефіцієнт 

Вага 

атестату 

Мінімальна кількість 

балів  

Факультет обліку та податкового менеджменту 

071 Облік і оподаткування Облік і аудит 

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

100,0 

2. Історія України 0,4 100,0 

3. Математика або Іноземна мова  0,3 100,0 

071 Облік і оподаткування 
Облік, аудит та 

оподаткування агробізнесу 

1.Українська мова та література 0,2  

0,1 

100,0 

2. Історія України 0,4 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

071 Облік і оподаткування Податковий менеджмент 

1.Українська мова та література 0,2 0,1 100,0 

2. Історія України 0,35 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,35 100,0 

Факультет фінансів 

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 
Фінанси 

1. Українська мова та література 0,3 

0,1 

100,0 
2. Історія України  0,3 100,0 
3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 
Корпоративні фінанси 

1.Українська мова та література 0,3  

0,1 

100,0 

2. Іноземна мова 0,3 100,0 

3. Географія або Історія України 0,3 100,0 

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування Банківський бізнес 

1.Українська мова та література 0,3 0,1 100,0 

2. Іноземна мова 0,3 100,0 

3. Географія або Історія України 0,3 100,0 

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування Цифровий банкінг 

1.Українська мова та література 0,3  

0,1 

100,0 

2. Іноземна мова 0,3 100,0 

3. Географія або Історія України 0,3 100,0 

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування Митна справа 

1. Українська мова та література 0,3 0,1 100,0 
2. Історія України  0,3 100,0 
3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування Страховий бізнес 

1. Українська мова та література 0,3  
0,1 

100,0 
2. Історія України  0,3 100,0 

3. Біологія або Географія 0,3 100,0 

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 
Інвестиційний менеджмент 

1.Українська мова та література 0,3  
0,1 

100,0 

2. Історія України 0,3 100,0 



3. Географія або  Іноземна мова 0,3 100,0 

Факультет економіки та управління 

051 Економіка Економіка підприємства 

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

100,0 

2. Історія України 0,4 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

073 Менеджмент Менеджмент бізнес-організацій 

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

100,0 

2. Історія України 0,4 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

051 Економіка Економіка агробізнесу 

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

100,0 

2. Історія України 0,4 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

073 Менеджмент Менеджмент агробізнесу 

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

100,0 

2. Історія України 0,4 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

076  Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
Підприємництво 

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

100,0 

2. Історія України 0,4 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

281 Публічне управління та 

адміністрування  

Публічне управління та 

адміністрування 

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

130,0 

2. Історія України 0,4 130,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 130,0 

Факультет мiжнародної економiки i менеджменту 

051 Економіка Міжнародна економіка 

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

100,0 

2. Іноземна мова 0,4 100,0 

3. Історія України або Географія 0,3 100,0 

051 Економіка Міжнародна торгівля  

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

100,0 

2. Іноземна мова 0,4 100,0 

3. Математика або Географія 0,3 100,0 

076 Підприємництво,  

торгівля та біржова діяльність 
Міжнародний бізнес 

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

100,0 

2. Іноземна мова 0,4 100,0 

3. Історія України або Географія 0,3 100,0 

Факультет управління персоналом, соціології та психології 

015 Професійна освіта 

(економіка) 
Економічна та бізнес-освіта 

1.Українська мова та література 0,3 

0,1 

100,0 

2. Історія України 0,3 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

073 Менеджмент 
Менеджмент соціальної 

сфери 

1.Українська мова та література 0,2 

0,1 

100,0 

2. Історія України 0,4 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,3 100,0 

073 Менеджмент Менеджмент персоналу  1.Українська мова та література 0,2  100 



2. Історія України 0,4 100 

3. Математика  або Біологія 0,3 100 

053 Психологія 
Економічна та соціальна 

психологія 

1.Українська мова та література 0,3 

0,1 

100,0 

2. Біологія 0,3 100,0 

3. Історія України або Географія 0,3 100,0 

054 Соціологія 
Соціальні та медіа-

комунікації 

1.Українська мова та література 0,3 

0,1 

100,0 

2. Історія України 0,3 100,0 

3. Географія або Іноземна мова 0,3 100,0 

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут» 

081 Право Правознавство 

1. Українська мова та література 0,3 

0,1 

130,0 

2. Історія України 0,4 130,0 

3. Географія або Іноземна мова 0,2 130,0 

052 Політологія 
Політичні технології та 

лідерство 

1. Українська мова та література 0,3  

0,1 
100,0 

2. Історія України 0,4 100,0 

3. Географія або Іноземна мова 0,2 100,0 

Факультет маркетингу 

051 Економіка Зелена економіка 

1.Українська мова та література 0,2  

0,1 

100,0 

2. Історія України  0,2 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,5 100,0 

051 Економіка Економіка міста та урбаністика 

1.Українська мова та література 0,2  

0,1 

100,0 

2. Історія України  0,3 100,0 

3. Іноземна мова або Географія 0,4 100,0 
 
 

 

 


