
Додаток 2 до Правил прийому до ЗВО «Міжнародний університет фінансів»  у 2022 

 

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 
Фахове 

випробування 
Курс 

Термін 

навчання 

Кількість місць 

Назва Код Код Назва 
За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних осіб 

Економіка 051 051 Економіка Міжнародна економіка 

1. НМТ з 

української 

мови  / ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

  

2. НМТ / ЗНО 

на вибір 

вступника 

3курс 2р  20 

Інші спеціальності 

 

051 Економіка Міжнародна економіка 

1. НМТ з 

української 

мови  / ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

  

2. НМТ / ЗНО 

на вибір 

вступника  

2курс 3р  20 



  

072 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Фінансова аналітика 

1. НМТ з 

української 

мови  / ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

  

2. НМТ / ЗНО 

на вибір 

вступника  

3курс 2р  60 

Інші спеціальності 

 

072 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Корпоративні фінанси 

та фінансова аналітика 

1. НМТ з 

української 

мови  / ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

  

2. НМТ / ЗНО 

на вибір 

вступника  

2курс 3р  60 

073 
Менеджме

нт 
073 Менеджмент 

Управління бізнесом, 

цифрові інновації та 

підприємництво 

 

1. НМТ з 

української 

мови  / ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

  

2. НМТ / ЗНО 

на вибір 

вступника  

3курс 2р  35 

Інші спеціальності 

 

073 Менеджмент 
Управління бізнесом та 

інноваціями 

1. НМТ з 

української 

мови  / ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

  

2курс 3р  35 

http://iuf.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/OPP_FA_bak.pdf
http://iuf.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/OPP_FK-ta-FA_bak.pdf
http://iuf.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/OPP_FK-ta-FA_bak.pdf


2. НМТ / ЗНО 

на вибір 

вступника 

076 

Підприємн

ицтво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Економіка 

підприємництва  

1. НМТ з 

української 

мови  / ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

  

2. НМТ / ЗНО 

на вибір 

вступника  

3курс 2р  20 

Інші спеціальності 

 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Економіка 

підприємництва  

1. НМТ з 

української 

мови  / ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

  

2. НМТ / ЗНО 

на вибір 

вступника  

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 

Освітня програма 
Фахове 

випробування 
Курс 

Термін 

навчання 

Кількість місць 

Назва Код Код Назва 
За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних осіб 

Економіка 051 051 Економіка Міжнародна економіка 

1. НМТ з 

української 

мови  / ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

  

2. НМТ / ЗНО 

на вибір 

вступника  

3курс 2р  20 

Інші спеціальності 

 

051 Економіка Міжнародна економіка 

1. НМТ з 

української 

мови  / ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

  

2. НМТ / ЗНО 

на вибір 

вступника 

2курс 3р  20 

072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

072 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Фінансова аналітика 

1. НМТ з 

української 

мови  / ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

  

2. НМТ / ЗНО 

на вибір 

вступника  

3курс 2р  60 

http://iuf.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/OPP_FA_bak.pdf


Інші спеціальності 

 

072 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Корпоративні фінанси 

та фінансова аналітика 

1. НМТ з 

української 

мови  / ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

  

2. НМТ / ЗНО 

на вибір 

вступника  

2курс 3р  60 

073 Менеджмент 073 Менеджмент 

Управління бізнесом, 

цифрові інновації та 

підприємництво 

 

1. НМТ з 

української 

мови  / ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

  

2. НМТ / ЗНО 

на вибір 

вступника 

3курс 2р  35 

http://iuf.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/OPP_FK-ta-FA_bak.pdf
http://iuf.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/OPP_FK-ta-FA_bak.pdf


Інші спеціальності 

 

073 Менеджмент 
Управління бізнесом та 

інноваціями 

1. НМТ з 

української 

мови  / ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

  

2. НМТ / ЗНО 

на вибір 

вступника  

2курс 3р  35 

076 

Підприємницт

во, торгівля та 

біржова 

діяльність 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Економіка 

підприємництва  

 

 

1. НМТ з 

української 

мови  / ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

  

2. НМТ / ЗНО 

на вибір 

вступника  

3курс 2р  20 

Інші спеціальності 

 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Економіка 

підприємництва  

 

 

1. НМТ з 

української 

мови  / ЗНО з 

української 

мови та 

літератури 

  

2. НМТ / ЗНО 

на вибір 

вступника  

2курс 3р  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


