
Додаток 2 до Правил прийому до Міжнародного університету фінансів в 2019 

 

 

Перелік спеціальностей, освітніх програм (спеціалізацій) та вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) курс (з 

нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

Денна форма навчання 

Споріднені спеціальності / 

 Інші спеціальності  

ОС молодшого бакалавра, 

ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС бакалавра  

(ОС магістра, ОКР спеціаліста 

медичного та ветеринарно-

медичного спрямувань), 

напрями підготовки ОКР 

бакалавра 

Освітня програма 

(спеціалізація) 

 

Фахове 

випробування 
Курс 

Термін 

навчання 

Кількість місць 

Назва Код Код Назва 
За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних осіб 

інформаційна діяльність 
підприємства  

 

економіка підприємства 
 

прикладна статистика 

 
маркетингова діяльність 

 

комерційна діяльність 
 

фінанси і кредит 

 
оціночна діяльність 

 

бухгалтерський облік   
 

товарознавство та 

 

комерційна діяльність 

 

організація заготівель і 
товарознавство 

сільськогосподарської 

продукції  
 

організація виробництва 

організація обслуговування 
на транспорті 

5.03050201 
 

 

5.03050401 
 

5.03050601 

 
5.03050601 

 

5.03050702 
 

5.03050801 

 
5.03050802 

 

5.03050901 
 

5.03051001 

 

5.03051002 

 

5.03060101 
 

 

 
 

5.03060102 

 

051 Економіка Міжнародна економіка 

1. ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

 

2. Фаховий 

іспит 

3курс 2р  20 

Інші спеціальності 

 

051 Економіка Міжнародна економіка 

1. ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

 

2. Фаховий 

2курс 3р  20 



іспит 
інформаційна діяльність 

підприємства  
 

економіка підприємства 

 
прикладна статистика 

 

маркетингова діяльність 
 

комерційна діяльність 

 
фінанси і кредит 

 

оціночна діяльність 

 

бухгалтерський облік   

 
товарознавство та 

 

комерційна діяльність 
 

організація заготівель і 

товарознавство 
сільськогосподарської 

продукції  

 
організація виробництва 

організація обслуговування 

на транспорті 

5.03050201 

 
 

5.03050401 

 
5.03050601 

 

5.03050601 
 

5.03050702 

 
5.03050801 

 

5.03050802 

 

5.03050901 

 
5.03051001 

 

5.03051002 
 

5.03060101 

 
 

 

 
5.03060102 

 

072 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Фінанси підприємства 

 

1. ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

 

2. Фаховий 

іспит 

3курс 2р  60 

Інші спеціальності 

 

072 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Фінанси підприємства 

1. ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

 

2. Фаховий 

іспит 

2курс 3р  60 

інформаційна діяльність 

підприємства  

 
економіка підприємства 

 

прикладна статистика 
 

маркетингова діяльність 

 
комерційна діяльність 

 

фінанси і кредит 
 

оціночна діяльність 

 

бухгалтерський облік   

 

товарознавство та 
 

5.03050201 

 

 
5.03050401 

 

5.03050601 
 

5.03050601 

 
5.03050702 

 

5.03050801 
 

5.03050802 

 

5.03050901 

 

5.03051001 
 

073 Менеджмент 

Управління бізнесом  

 

Міжнародний бізнес та 

аналітика 

1. ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

 

2. Фаховий 

іспит 

3курс 2р  35 



комерційна діяльність 

 

організація заготівель і 

товарознавство 

сільськогосподарської 
продукції  

 

організація виробництва 
організація обслуговування 

на транспорті 

5.03051002 

 

5.03060101 

 

 
 

 

5.03060102 

 

Інші спеціальності 

 

073 Менеджмент 

Управління бізнесом, 

цифрові інновації та 

підприємництво 

 

Міжнародний бізнес та 

аналітика 

1. ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

 

2. Фаховий 

іспит 

2курс 3р  35 

Інші спеціальності 

 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Економіка 

підприємництва  

1. ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

 

2. Фаховий 

іспит 

2курс 3р  20 

Заочна форма навчання 

Споріднені спеціальності / 

 Інші спеціальності  

ОС молодшого бакалавра, 

ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС бакалавра  

(ОС магістра, ОКР спеціаліста 

медичного та ветеринарно-

медичного спрямувань), 

напрями підготовки ОКР 

бакалавра 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

Фахове 

випробування 
Курс 

Термін 

навчання 

Кількість місць 

Назва Код Код Назва 
За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних осіб 

інформаційна діяльність 
підприємства  

 

економіка підприємства 
 

прикладна статистика 

 
маркетингова діяльність 

 

комерційна діяльність 
 

фінанси і кредит 

 

оціночна діяльність 

 

бухгалтерський облік   
 

5.03050201 
 

 

5.03050401 
 

5.03050601 

 
5.03050601 

 

5.03050702 
 

5.03050801 

 

5.03050802 

 

5.03050901 
 

051 Економіка Міжнародна економіка 

1. ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

 

2. Фаховий 

іспит 

3курс 2р  20 



товарознавство та 

 

комерційна діяльність 

 

організація заготівель і 
товарознавство 

сільськогосподарської 

продукції  
 

організація виробництва 

організація обслуговування 
на транспорті 

5.03051001 

 

5.03051002 

 

5.03060101 
 

 

 
 

5.03060102 

 

Інші спеціальності  051 Економіка Міжнародна економіка Фаховий іспит 2курс 3р  20 
інформаційна діяльність 

підприємства  

 

економіка підприємства 

 
прикладна статистика 

 

маркетингова діяльність 
 

комерційна діяльність 

 
фінанси і кредит 

 

оціночна діяльність 
 

бухгалтерський облік   

 
товарознавство та 

 

комерційна діяльність 
 

організація заготівель і 

товарознавство 
сільськогосподарської 

продукції  

 
організація виробництва 

організація обслуговування 

на транспорті 

5.03050201 

 

 

5.03050401 

 
5.03050601 

 

5.03050601 
 

5.03050702 

 
5.03050801 

 

5.03050802 
 

5.03050901 

 
5.03051001 

 

5.03051002 
 

5.03060101 

 
 

 

 
5.03060102 

 

072 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Фінанси підприємства 

1. ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

 

2. Фаховий 

іспит 

3курс 2р  60 

Інші спеціальності 

 

072 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Фінанси підприємства 

1. ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

 

2. Фаховий 

іспит 

2курс 3р  60 

інформаційна діяльність 

підприємства  

 

економіка підприємства 

 

прикладна статистика 
 

5.03050201 

 

 

5.03050401 

 

5.03050601 
 

073 Менеджмент 
Управління бізнесом  

 

1. ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

 

2. Фаховий 

3курс 2р  35 



маркетингова діяльність 

 

комерційна діяльність 

 

фінанси і кредит 
 

оціночна діяльність 

 
бухгалтерський облік   

 

товарознавство та 
 

комерційна діяльність 

 
організація заготівель і 

товарознавство 

сільськогосподарської 
продукції  

 

організація виробництва 
організація обслуговування 

на транспорті 

5.03050601 

 

5.03050702 

 

5.03050801 
 

5.03050802 

 
5.03050901 

 

5.03051001 
 

5.03051002 

 
5.03060101 

 

 
 

 

5.03060102 

 

іспит 

Інші спеціальності 

 

073 Менеджмент 

Управління бізнесом, 

цифрові інновації та 

підприємництво  

 

Міжнародний бізнес та 

аналітика 

1. ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

 

2. Фаховий 

іспит 

2курс 3р  35 

Інші спеціальності 

 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Економіка 

підприємництва  

 

Туристичний бізнес 

1. ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

 

2. Фаховий 

іспит 

2курс 3р  20 

 

 

 

 

 


