
Додаток 2 до Ухвали вченої ради від 04.06.2020 р 

 

  Додаток 3  

до Правил прийому до ДВНЗ «КНЕУ імені  Вадима Гетьмана» у 2020 році 
 

Перелік спеціальностей (освітніх програм) 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)  

освітнього рівня 

бакалавр 

 

ЗНО 

Фахове 

випробування 

Курс Термін 

навчання 

Кількість місць* 

За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб 

Назва Ко Код Назва 

Факультет обліку та податкового менеджменту 
бухгалтерський облік 5.03050901 

071 
Облік і оподаткування, 

 освітня програма  - Облік і аудит 

ЗНО з української мови 
та літератури, 

ЗНО з математики 
(бюджет)/  

ЗНО з історії України 
(небюджетна 
пропозиція), 

фахове 
випробування 

1 Курс 

2 р. 6 

90 

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, 

ЗНО з математики/  

ЗНО з історії України, 
фахове 

випробування 
випробування 

3 р. - 



бухгалтерський облік 5.03050901 

 
 

 
 

071 

 

 

 

 

 

 

 

Облік і оподаткування, освітня програма  – 

Диджитал-облік 

 

 
 
 

ЗНО з української мови 
та літератури, 

ЗНО з математики 
(бюджет)/  

ЗНО з історії України 

(небюджетна 
пропозиція), 

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 

 

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, 

ЗНО з математики/  
ЗНО з історії України, 

фахове 
випробування 

1 Курс 3 р. - 

Факультет фінансів 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 
 

072 
 

 

 

Фінанси, банківська справа та страхування, 

освітня програма - Фінанси 

ЗНО з української мови 
та літератури, 

ЗНО з математики 
(бюджет)/  

ЗНО з історії України 
(небюджетна 
пропозиція), 

фахове 
випробування 

1 Курс 2 р. 14 80 



фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 
 

072 
 

Фінанси, банківська справа та страхування, 

освітня програма – Банківський бізнес 

ЗНО з української мови 
та літератури, 

ЗНО з математики 
(бюджет)/  

ЗНО з історії України 
(небюджетна 

пропозиція), 
фахове 

випробування 

1 Курс 2 р. 3 65 

фінанси, банківська справа та 

страхування 
072 

072 

 

 

Фінанси, банківська справа та страхування, 

освітня програма  – Корпоративні фінанси 

ЗНО з української 
мови та літератури, 

ЗНО з математики 
(бюджет)/  

ЗНО з історії України 
(небюджетна 
пропозиція), 

фахове 

випробування 

1 Курс 2 р. - 

 
 
 

25 

Інші спеціальності 
 

 

ЗНО з української мови 
та літератури, 

ЗНО з математики/  

ЗНО з історії України, 
фахове 

випробування 

1 Курс 3 р. - 



фінанси, банківська справа та 

страхування 
072 072 

Фінанси, банківська справа та страхування, 

освітня програма  – Митна справа 

ЗНО з української мови 
та літератури, 

ЗНО з математики 
(бюджет)/  

ЗНО з історії України 
(небюджетна 
пропозиція), 

фахове 

випробування 

1 Курс 2 р. - 15 

Факультет економіки та управління 
бухгалтерський облік 5.03050901 

 
 
 
 
 

051 

 

 

 

 

 
Економіка,  освітня програма  - Економіка 

підприємства 

 

 
 
 
 

ЗНО з української мови 
та літератури, 

ЗНО з математики 
(бюджет)/  

ЗНО з історії України 

(небюджетна 
пропозиція), 

фахове 
випробування 

 

 
 
 

1 Курс 

 

 
 
 

2 р. 

 

 
 

 
10 

 
 

 
 

60 

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, 

ЗНО з математики/  
ЗНО з історії України  

фахове 
випробування 

1 Курс 3 р. - 

бухгалтерський облік 5.03050901 

073 
Менеджмент, освітня програма – 

Менеджмент бізнес-організацій 

ЗНО з української мови 
та літератури, 

ЗНО з математики 

(бюджет)/  

1 Курс 2 р. 5 25 
оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 



прикладна статистика 5.03050601 ЗНО з історії України 
(небюджетна 
пропозиція), 

фахове 
випробування 

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, 

ЗНО з математики/  
ЗНО з історії України  

фахове 
випробування 

1 Курс 3 р. - 

бухгалтерський облік 5.03050901 

051 
Економіка,  освітня програма  – 

Економічна аналітика 

ЗНО з української мови 
та літератури, 

ЗНО з математики 
(бюджет)/  

ЗНО з історії України 
(небюджетна 
пропозиція), 

фахове 

випробування 

1 Курс 2 р. - 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 

бухгалтерський облік 5.03050901 

076 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність, освітня програма  – 

Підприємництво 

ЗНО з української мови 
та літератури, 

ЗНО з математики 
(бюджет)/  

1 Курс 2 р. - 25 
оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 



прикладна статистика 5.03050601 ЗНО з історії України 
(небюджетна 
пропозиція), 

фахове 
випробування 

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 

281 

Публічне управління та адміністрування, 

освітня програма– Публічне управління та 

адміністрування 

ЗНО з української мови 
та літератури, 

ЗНО з математики 
(бюджет)/  

ЗНО з історії України 

(небюджетна 
пропозиція), 

фахове 
випробування 

1 Курс 3 р. - 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 

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 

Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці» 
 

обслуговування програмних 
систем і комплексів 

5.05010101 122 Комп’ютерні науки, освітня програма – 
ЗНО з української мови 

та літератури, 
1 Курс 2 р. 12 

 
 



обслуговування систем баз 
даних і знань 

5.05010102 Комп’ютерні науки фахове 
випробування 

25 

розробка програмного 
забезпечення 

5.05010301 

обслуговування комп'ютерних 

систем і мереж 
5.05010201 

комп’ютерні науки 122 

системний аналіз  124 

кібербезпека 125 

Інші спеціальності 

ЗНО з української мови 

та літератури, 
фахове 

випробування, 

1 Курс 3 р. - 

обслуговування 
програмних систем і 

комплексів 
5.05010101 

124 
 

Системний аналіз, освітня програма – 

Системний аналіз 

ЗНО з української мови 
та літератури, 

фахове 
випробування 

1 Курс 2 р. - 

10 

обслуговування систем баз 

даних і знань 
5.05010102 

розробка програмного 
забезпечення 

5.05010301 

обслуговування 
комп'ютерних систем і 

мереж 
5.05010201 

комп’ютерні науки 122 

системний аналіз  124 

кібербезпека 125 

Інші спеціальності 

ЗНО з української мови 
та літератури, 

фахове 
випробування 

1 Курс 3 р. - 

обслуговування 
програмних систем і 

комплексів 
5.05010101 

125 
Кібербезпека, освітня програма - 

Кібербезпека 

ЗНО з української мови 

та літератури, 
фахове 

випробування 

1 Курс 2 р. 3 4 

обслуговування систем баз 
даних і знань 

5.05010102 

розробка програмного 
забезпечення 

5.05010301 

обслуговування 
комп'ютерних систем і 

мереж 

5.05010201 

комп’ютерні науки 122 

системний аналіз  124 

кібербезпека 125 

Факультет маркетингу 
бухгалтерський облік 5.03050901 

075 Маркетинг, освітня програма – Маркетинг 
ЗНО з української мови 

та літератури, 
1 Курс 2р. 10 50 

оціночна діяльність 5.03050802 



фінанси і кредит 5.03050801 ЗНО з математики 
(бюджет)/  

ЗНО з історії України 
(небюджетна 
пропозиція), 

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, 

ЗНО з математики/  

ЗНО з історії України, 
фахове 

випробування 

1 Курс 3 р. - 

бухгалтерський облік 5.03050901 

076 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність, освітня програма (спеціалізація) 

– Комерційна діяльність та логістика 

ЗНО з української мови 
та літератури, 

ЗНО з математики 
(бюджет)/  

ЗНО з історії України 
(небюджетна 
пропозиція), 

фахове 
випробування 

1 Курс 2р. - 

20 

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, 

ЗНО з математики/  
ЗНО з історії України, 

1 Курс 3 р. - 



фахове 
випробування 

туризм 242 242 Туризм, освітня програма - Туризм 

ЗНО з української мови 
та літератури, 

фахове 
випробування 

1 Курс 3 р. - - 

Факультет управління персоналом, соціології та психології  
бухгалтерський облік 5.03050901 

073 

 
 
 
 

Менеджмент, освітня програма – Менеджмент 
персоналу 

 
 

Менеджмент, освітня програма - Менеджмент 
соціальної сфери 

ЗНО з української мови 
та літератури, 

ЗНО з математики 
/ ЗНО з історії України, 

фахове 
випробування 

 
1 Курс 

 

2р - 
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 

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 1 курс 3 р - 

Інші спеціальності 053 
Психологія, освітня програма – Економічна та 

соціальна психологія  

ЗНО з української мови 
та літератури, 

фахове 
випробування 

 

 
 

1 Курс 
 

 
3р 

 
0 

 
10 

професійна освіта  5.01010401 

015 

 
 

Професійна освіта (Економіка), освітня програма  
– Економічна та бізнес освіта 

ЗНО з української мови 
та літератури, 

фахове 

випробування 
1 курс 

2 р 0 
 
 

10 
 

професійна освіта 015 

Інші спеціальності 

ЗНО з української мови 
та літератури, 

фахове 
випробування 

3 р. 0 



 

Заочна 
Споріднені спеціальності /  

Інші спеціальності освітньо-

кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста 

Спеціальність (освітня програма)  

освітнього рівня 

бакалавр 

 

ЗНО 

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  - Облік і аудит 

ЗНО з української 
мови та літератури, 
ЗНО з математики 

(бюджет)/  
ЗНО з історії 

України 

(небюджетна 
пропозиція), 

фахове 
випробування 

1 Курс 

2 р. - 

60 

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, 

ЗНО з математики/  
ЗНО з історії 

України, 
фахове 

випробування 

3 р. - 

Факультет фінансів 



фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 
072 

 

 

 

Фінанси, банківська справа та страхування, 

освітня програма - Фінанси 

ЗНО з української 
мови та літератури, 
ЗНО з математики 

(бюджет)/  
ЗНО з історії 

України 
(небюджетна 

пропозиція), 
фахове 

випробування 

1 Курс 2 р. - 20 

фінанси, банківська справа та 

страхування 
072 

072 

 

Фінанси, банківська справа та страхування, 
освітня програма – Банківський бізнес 

ЗНО з української 
мови та літератури, 
ЗНО з математики 

(бюджет)/  
ЗНО з історії 

України 
(небюджетна 
пропозиція), 

фахове 
випробування 

1 Курс 2 р. - 35 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 072 

 

 

Фінанси, банківська справа та страхування, 

освітня програма  – Корпоративні фінанси 

ЗНО з української 
мови та літератури, 

ЗНО з математики 
(бюджет)/  

ЗНО з історії 
України 

(небюджетна 
пропозиція), 

фахове 
випробування 

1 Курс 2 р. - 20 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 072 
Фінанси, банківська справа та страхування, 

освітня програма  – Митна справа 

ЗНО з української 

мови та літератури, 
ЗНО з математики 

(бюджет)/  
ЗНО з історії 

України 
(небюджетна 
пропозиція), 

фахове 

випробування 

1 Курс 2 р. - 25 

Факультет економіки та управління 
бухгалтерський облік 5.03050901  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 Курс 

 
 
 
 

2 р. 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

30 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

прикладна статистика 5.03050601 



організація виробництва 5.03060101 051 Економіка,  освітня програма  - Економіка 

підприємства 

ЗНО з української 
мови та літератури, 
ЗНО з математики 

(бюджет)/  
ЗНО з історії 

України 

(небюджетна 
пропозиція), 

фахове 
випробування 

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 

073 
Менеджмент, освітня програма – 

Менеджмент бізнес-організацій 

ЗНО з української 
мови та літератури, 
ЗНО з математики 

(бюджет)/  
ЗНО з історії 

України 
(небюджетна 

пропозиція), 
фахове 

випробування 

1 Курс 2 р. - 

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, 

ЗНО з математики 
(бюджет)/  

ЗНО з історії 
України 

(небюджетна 
пропозиція), 

фахове 
випробування 

1 Курс 3 р. - 

Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці» 
 



обслуговування програмних 
систем і комплексів 

5.05010101 

122 
Комп’ютерні науки, освітня програма – 

Комп’ютерні науки 

ЗНО з української 
мови, 

фахове 
випробування 

1 Курс 2 р. - 

25 

обслуговування систем баз 
даних і знань 

5.05010102 

розробка програмного 

забезпечення 
5.05010301 

обслуговування комп'ютерних 
систем і мереж 

5.05010201 

комп’ютерні науки 122 

системний аналіз  124 

кібербезпека 125 

Інші спеціальності 

ЗНО з української 
мови, 

фахове 
випробування 

1 Курс 3 р. - 

Факультет маркетингу 
бухгалтерський облік 5.03050901 

075 Маркетинг, освітня програма – Маркетинг 

ЗНО з української 
мови та літератури, 

ЗНО з математики 
(бюджет)/  

ЗНО з історії 
України 

(небюджетна 
пропозиція), 

фахове 
випробування 

1 Курс 2р. - 

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 

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, 
ЗНО з математики/  

ЗНО з історії 
України, 
фахове 

випробування 

1 Курс 3 р. - 

Факультет управління персоналом, соціології та психології  
бухгалтерський облік 5.03050901 

073 
 
 
 

ЗНО з української 
мови та літератури, 
ЗНО з математики 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

оціночна діяльність 5.03050802 

фінанси і кредит 5.03050801 



економіка підприємства 5.03050401  
Менеджмент, освітня програма– Менеджмент 

персоналу 
 
 
 

 
Менеджмент, освітня програма – Менеджмент 

соціальної сфери 

(бюджет)/  
ЗНО з історії 

України 
(небюджетна 
пропозиція), 

фахове 

випробування 

 
 
 
 
 

1 Курс 

 

 
 
 
 

2р 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

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 053 
Психологія, освітня програма – Економічна та 

соціальна психологія  

ЗНО з української 
мови та літератури, 

фахове 
випробування, 

 
1 Курс 

 
3 р. - - 

Примітки: 

*Дані за результатами прийому у 2019 році 

 

 


