
Додаток 3 до Правил прийому до Міжнародного університету фінансів в 2019 

 

Перелік спеціальностей, освітніх програм (спеціалізацій) та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, 

які здобули освітній ступінь  бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра 

 

Споріднені напрями 

підготовки ступеня бакалавра 

Спеціальності  

освітнього ступеня 

магістра Спеціалізація 

(освітня програма) 

Вступні 

випробування 
Курс 

Термін 

навчання 

Кількість місць* 

Назва Код Код Назва 
За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних осіб 

Інші спеціальності 

 

051 Економіка Міжнародна економіка 

Додаткове вступне 

випробування 

 

Фаховий іспит 

 

ЗНО з іноземної 

мови 

1 курс 
1,5р ; 

2р 
0 60 

економічна теорія 6.030501 

051 Економіка Міжнародна економіка 

Фаховий іспит 

 

ЗНО з іноземної 

мови 

економічна кібернетика 6.030502 

міжнародна економіка 6.030503 

економіка підприємства 6.030504 

управління персоналом та 

економіка праці 

6.030505      

 

прикладна статистика 6.030506 

маркетинг 6.030507 

фінанси і кредит 

облік і аудит 

6.030508 

6.030509 

товарознавство і 

торговельне 

підприємництво 

6.030510 

 

 

менеджмент 6.030601 

Інші спеціальності 

 

072 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Фінансова аналітика 

Корпоративні фінанси 

Міжнародні фінанси 

Додаткове вступне 

випробування 

 

Фаховий іспит 

 

ЗНО з іноземної 

мови 

1 курс 
1,5р ; 

2р 
0 150 



економічна теорія 6.030501 

072 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Фінансова аналітика 

Корпоративні фінанси 

Міжнародні фінанси 

Фаховий іспит 

 

ЗНО з іноземної 

мови 

економічна кібернетика 6.030502 

міжнародна економіка 6.030503 

економіка підприємства 6.030504 

управління персоналом та 

економіка праці 

6.030505      

 

прикладна статистика 6.030506 

маркетинг 6.030507 

фінанси і кредит 

облік і аудит 

6.030508 

6.030509 

товарознавство і 

торговельне 
підприємництво 

6.030510 

 
 

менеджмент 6.030601 

Інші спеціальності 

 

073 Менеджмент 

Стратегічне управління 

бізнесом 

Бізнес аналітика та великі 

дані (Big Data) 

Міжнародний бізнес 

Додаткове вступне 

випробування 

 

Фаховий іспит 

 

ЗНО з іноземної 

мови 

1 курс 
1,5р ; 

2р 

0 100 

економічна теорія 6.030501 

073 Менеджмент 

Стратегічне управління 

бізнесом 

Бізнес аналітика та великі 

дані (Big Data) 

Міжнародний бізнес 

Додатковий 

фаховий іспит 

 

Фаховий іспит 

 

ЗНО з іноземної 

мови 

економічна кібернетика 6.030502 

міжнародна економіка 6.030503 

економіка підприємства 6.030504 

управління персоналом та 

економіка праці 

6.030505      

 

прикладна статистика 6.030506 

маркетинг 6.030507 

фінанси і кредит 
облік і аудит 

6.030508 
6.030509 

товарознавство і 

торговельне 

підприємництво 

6.030510 

 

 

менеджмент 6.030601 

Інші спеціальності 

 

073 Менеджмент 
Бізнес-адміністрування   

 

Додаткове вступне 

випробування 

 

Фаховий іспит 

 

ЗНО з іноземної 

мови 

1 курс 
1,5р ; 

2р 



економічна теорія 6.030501 

073 Менеджмент 
Бізнес-адміністрування   

 

Фаховий іспит 

 

ЗНО з іноземної 

мови 

    

економічна кібернетика 6.030502 

міжнародна економіка 6.030503 

економіка підприємства 6.030504 

управління персоналом та 

економіка праці 

6.030505      

 

прикладна статистика 6.030506 

маркетинг 6.030507 

фінанси і кредит 

облік і аудит 

6.030508 

6.030509 

товарознавство і 
торговельне 

підприємництво 

6.030510 
 

 

менеджмент 6.030601 

Інші спеціальності 

 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Економіка підприємництва 

Управління в індустрії 

туризмом 

Економіка та управління в 

рітейлі 

Управління бізнесом в 

індустрії здоров’я та краси 

Додаткове вступне 

випробування 

 

Фаховий іспит 

 

ЗНО з іноземної 

мови 

1 курс 
1,5р ; 

2р 
0 60 

економічна теорія 6.030501 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Економіка підприємництва 

Управління в індустрії 

туризмом 

Економіка та управління в 

рітейлі 

Управління бізнесом в 

індустрії здоров’я та краси 

Фаховий іспит 

 

ЗНО з іноземної 

мови 

економічна кібернетика 6.030502 

міжнародна економіка 6.030503 

економіка підприємства 6.030504 

управління персоналом та 
економіка праці 

6.030505  
 

прикладна статистика 6.030506 

маркетинг 6.030507 

фінанси і кредит 
облік і аудит 

6.030508 
6.030509 

товарознавство і 

торговельне 
підприємництво 

6.030510 

 
 

менеджмент 6.030601 

 


