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Додаток 4 до Правил прийому на навчання до Університету державної фіскальної служби  України в 2019 році 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень) бакалавра (спеціаліста), для здобуття освітнього ступеня магістра 

Університет державної фіскальної служби України 

ДЕННА, МАГІСТР 

Споріднені  спеціальності ОС бакалавра, 
напрями підготовки ОКР бакалавра/інші 

спеціальності ОС бакалавра, напрями 
підготовки ОКР бакалавра 

Спеціальності 
ОС магістра 

Освітня програма / 
спеціалізація* 

Фахове випробування, (єдиний 
вступний) іспит з іноземної мови, єдине 

фахове вступне випробування, інші 
показники 

Курс Термін 
навчання 

Кількість місць ** 

 
Назва 

 
Код 

 
Код 

 
Назва 

За кошти 
державного 

бюджету 

За кошти 
фізичних, 

юридичних 
осіб 

Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи 

 051 Економіка 1 курс 1р 6м 19** 6** 

міжнародні відносини 6.030201 051 Економіка Управління бізнес-

процесами на 

підприємстві; 

Економіка 
закупівель; 

Економічне 

управління 
медичними 

закладами 

ЄВІ з іноземної мови 
Фахове випробування 
Середній бал документа про здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) 
на основі якого здійснюється вступ) 

міжнародні економічні відносини 6.030203 

економічна теорія 6.030501 

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 6.030508 

облік і аудит 6.030509 

товарознавство і торговельне 
підприємництво 

6.030510 

менеджмент 6.030601 

економіка 051 
інші спеціальності  051 Економіка Додаткове вступне випробування 

Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови 
Середній бал документа про здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) 
на основі якого здійснюється вступ) 

 071 Облік і оподаткування 1 курс 1р 6м 52** 3** 

міжнародні відносини 6.030201 071 Облік і 
оподаткування 

Митна логістика; 
Податкове 
консультування 

ЄВІ з іноземної мови 
Фахове випробування 
Середній бал документа про здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) 
на основі якого здійснюється вступ) 

міжнародні економічні відносини 6.030203 
економічна теорія 6.030501 

економічна кібернетика 6.030502 

міжнародна економіка 6.030503 
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економіка підприємства 6.030504 

управління персоналом та економіка 
праці 

6.030505 

прикладна статистика 6.030506 

маркетинг 6.030507 

фінанси і кредит 6.030508 

облік і аудит 6.030509 

товарознавство і торговельне 
підприємництво 

6.030510 

менеджмент 6.030601 

облік і оподаткування 071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент  073 

маркетинг  075 

підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

076 

інші спеціальності  071 Облік і 
оподаткування 

Додаткове вступне випробування 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови 
Середній бал документа про здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) 
на основі якого здійснюється вступ) 

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1 курс 

 

1р 6м 23** 2** 

міжнародні відносини 6.030201 076 Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Економіка та 

управління 

проектами в 

підприємницькій 

діяльності 

ЄВІ з іноземної мови 
Фахове випробування 

Середній бал документа про здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) 

на основі якого здійснюється вступ) 

міжнародні економічні відносини 6.030203 

економічна теорія 6.030501 

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 6.030508 

облік і аудит 6.030509 

товарознавство і торговельне 
підприємництво 

6.030510 

менеджмент 6.030601 

облік і оподаткування 071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент  073 

маркетинг  075 

підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

076 

інші спеціальності  076 Підприємництво, 
торгівля та 

Додаткове вступне випробування 
Фахове випробування  
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біржова 
діяльність 

ЄВІ з іноземної мови 
Середній бал документа про здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) 
на основі якого здійснюється вступ) 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування  1 курс 1р 6м 14** 6** 

міжнародні відносини 6.030201 072 Фінанси, 
банківська справа 
та страхування 

Фіскальне 
адміністрування/ 
Фіскальне 
адміністрування* 
Фіскальне 
адміністрування (з 
подовженим 
терміном навчання) * 

ЄВІ з іноземної мови 
Фахове випробування 
Середній бал документа про здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) 
на основі якого здійснюється вступ) 

міжнародні економічні відносини 6.030203 

економічна теорія 6.030501 

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 6.030508 

облік і аудит 6.030509 

товарознавство і торговельне 
підприємництво 

6.030510 

менеджмент 6.030601 

облік і оподаткування 071 

фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент  073 
маркетинг  075 
підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

076 

інші спеціальності  072 Фінанси, 
банківська справа 
та страхування 

Додаткове вступне випробування 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови 
Середній бал документа про здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) 
на основі якого здійснюється вступ) 

 073 Менеджмент  1 курс 1р 6м 7** 8** 

економіка підприємства 6.030504 073 Менеджмент Менеджмент митної 
справи 

ЄВІ з іноземної мови 
Фахове випробування 
Середній бал документа про здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) 
на основі якого здійснюється вступ) 

фінанси і кредит 6.030508 
менеджмент організацій і  
адміністрування 

6.030601 

менеджмент інноваційної діяльності 6.030601 
менеджмент зовнішньоекономічної  
діяльності 

6.030601 

облік і оподаткування 071 
фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент  073 
маркетинг  075 
підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

076 

інші спеціальності  073 Менеджмент Додаткове вступне випробування 
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Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови 
Середній бал документа про здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) 
на основі якого здійснюється вступ) 

 292 Міжнародні економічні відносини 1 курс 1р 6м 17** 3** 

міжнародні відносини 6.030201 292 Міжнародні 
економічні 
відносини 

Міжнародні 

економічні 

відносини/  

Управління 

міжнародним 

бізнесом*; 
Рекреаційні комплекси 
світу*   

ЄВІ з іноземної мови 
Фахове випробування 
Середній бал документа про здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) 
на основі якого здійснюється вступ) 

міжнародні економічні відносини 6.030203 
міжнародні економічні відносини 292 

інші спеціальності  292 Міжнародні 
економічні 
відносини 

Додаткове вступне випробування 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови 
Середній бал документа про здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) 
на основі якого здійснюється вступ) 

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій   

 051 Економіка 1 курс 1р 6м 9** 11** 
міжнародні відносини 6.030201 051 Економіка Економічна 

кібернетика 
ЄВІ з іноземної мови 
Фахове випробування 
Середній бал документа про здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) 
на основі якого здійснюється вступ) 

міжнародні економічні відносини 6.030203 
економічна теорія 6.030501 
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 6.030508 
облік і аудит 6.030509 
товарознавство і торговельне 
підприємництво 

6.030510 

менеджмент 6.030601 
економіка 051 
інші спеціальності  051 Економіка Додаткове вступне випробування 

Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови 
Середній бал документа про здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) 
на основі якого здійснюється вступ) 

 122 Комп’ютерні науки  1 курс 1р 6м 14** 11** 

інформатика 6.040302 122 Комп’ютерні 
науки  

Інформаційні 
управляючі системи і 
технології в 
економіці 

ЄВІ з іноземної мови 
Фахове випробування 
Середній бал документа про здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) 
на основі якого здійснюється вступ) 

системний аналіз 6.040303 

комп’ютерні науки 6.050101 

комп’ютерна інженерія 6.050102 

програмна інженерія 6.050103 

системна інженерія 6.050201 
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автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 

6.050202 

комп’ютерні науки 122 

інші спеціальності  122 Комп’ютерні 
науки  

Додаткове вступне випробування 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови 
Середній бал документа про здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) 
на основі якого здійснюється вступ) 

Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту 

 071 Облік і оподаткування 1 курс 1р 6м 95** 10** 

міжнародні відносини 6.030201 071 Облік і 
оподаткування 

Облік і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю 

Управлінський облік 
та бізнес-аналітика  

Державний аудит: 
судово-економічна 
експертиза у 
фінансових 
розслідуваннях/ 
Податковий аудит* 
Аудит державних 
фінансів* 
Судово-економічна 
експертиза у 
фінансових 
розслідуваннях*   

ЄВІ з іноземної мови 
Фахове випробування 
Середній бал документа про здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) 
на основі якого здійснюється вступ) 

міжнародні економічні відносини 6.030203 
економічна теорія 6.030501 
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 6.030508 
облік і аудит 6.030509 
товарознавство і торговельне 
підприємництво 

6.030510 

менеджмент 6.030601 
облік і оподаткування 071 
фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент  073 
маркетинг  075 
підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

076 

інші спеціальності  071 Облік і 
оподаткування 

Додаткове вступне випробування 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови 
Середній бал документа про здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) 
на основі якого здійснюється вступ) 

Навчально-науковий інститут права 

 081 Право 1 курс 

 

1р 6м 116** 114** 

правознавство 6.030401 081 Право Правове забезпечення 
соціально-економічних прав 

Організаційно-правові 

ЄВІ з іноземної мови 
ЄФВВ правоохоронна діяльність 6.030402 

право 081 
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інші спеціальності  081 Право механізми Європейського 
співробітництва в економічній 
сфері  

Охорона та захист цивільних 
прав 

Правове забезпечення судової, 
прокурорсько-слідчої та 
адвокатської діяльності 

Правове забезпечення 
фінансової безпеки держави  

Правова взаємодія ДФС 
України у запобіганні корупції 

Правове забезпечення 
місцевого самоврядування в 
контексті Європейської 
інтеграції  

Управління господарсько-
правовою діяльністю 

Цивільно-правове 
забезпечення охорони здоров’я 

Кримінально-правове та 
кримінологічне забезпечення 
діяльності правоохоронних 
органів та органів юстиції 

Експертно-криміналістична 
діяльність 

Додаткове вступне випробування  

ЄВІ з іноземної мови 

ЄФВВ 

  293 Міжнародне право 1 курс 

 
1р 6м  15 

всі спеціальності  293 Міжнародне 

право 
Міжнародне право Додаткове вступне випробування  

ЄВІ з іноземної мови 
ЄФВВ 

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування  1 курс 1р 6м 140** 10** 

міжнародні відносини 6.030201 072 Фінанси, 
банківська справа 
та страхування 

Бізнес-процеси на 
міжнародних фінансових 
ринках 

Управління державними 
фінансами 

Управління процесами  в 
сфері банківського бізнесу 

Управління фінансовою та 
страховою діяльністю 

Фінансовий менеджмент у 
сфері бізнесу 

Фінансова аналітика 

 

ЄВІ з іноземної мови 
Фахове випробування 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 

міжнародні економічні відносини 6.030203 
економічна теорія 6.030501 
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 6.030508 
облік і аудит 6.030509 
товарознавство і торговельне 
підприємництво 

6.030510 

менеджмент 6.030601 
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облік і оподаткування 071 
фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент  073 
маркетинг  075 
підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

076 

Інші спеціальності  072 Фінанси, 
банківська справа 
та страхування 

Додаткове вступне випробування 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 

  073 Менеджмент  1 курс 1р 6м 7** 8** 

економіка підприємства 6.030504 073 Менеджмент Проектний менеджмент ЄВІ з іноземної мови 
Фахове випробування 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 

фінанси і кредит 6.030508 
менеджмент організацій і  
адміністрування 

6.030601 

менеджмент інноваційної діяльності 6.030601 
менеджмент зовнішньоекономічної  
діяльності 

6.030601 

облік і оподаткування 071 
фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

менеджмент  073 
маркетинг  075 
підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

076 

інші спеціальності  073 Менеджмент Додаткове вступне випробування 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 

 281 Публічне управління та адміністрування 1 курс 1р 6м 0** 
 

20** 

всі спеціальності  281 Публічне 
управління та 
адміністрування 

Регіональне управління та 
самоврядування 

Додаткове вступне випробування 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 

Навчально-науковий інститут спеціальної фізичної і бойової підготовки 

  017 Фізична культура і спорт    15 

всі спеціальності  017 Фізична культура і 
спорт 

Фізична культура і спорт Додаткове вступне випробування  
Фахове випробування 
Іспит з іноземної мови 

1 курс 1р 6м  
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Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 

 081 Право 1 курс 1р 6м 0** 25** 

правознавство 6.030401 081 Право Правове забезпечення 
митної безпеки 

Фінансові розслідування 

ЄВІ з іноземної мови 
ЄФВВ правоохоронна діяльність 6.030402 

право 081 

Інші спеціальності  081 Право Додаткове вступне випробування  
ЄВІ з іноземної мови 
ЄФВВ 

 262 Правоохоронна діяльність 1 курс 1р 6м 0** 25** 

правознавство 6.030401 262 Правоохоронна 
діяльність 

Правоохоронна діяльність/ 
Оперативно-розшукова та 
кримінально-процесуальна 
діяльність* 

Корпоративна безпека та 
фінансові розслідування* 

Приватна детективна 
(розшукова) діяльність* 

Фінансова розвідка * 

Фахове випробування 
Іспит з іноземної мови правоохоронна діяльність 6.030402 

правоохоронна діяльність 262 
інші спеціальності  262 Правоохоронна 

діяльність 
Додаткове фахове вступне 
випробування  
Фахове випробування 
Іспит з іноземної мови 

* спеціалізації освітньо-професійної програми 

**за показниками 2018 року 

 

 

ЗАОЧНА, МАГІСТР 
Споріднені 

спеціальності ОС бакалавра, 
напрям підготовки ОКР бакалавра / Інші 

спеціальності ОС бакалавра, напрями 
підготовки ОКР бакалавра 

Спеціальності 
ОС магістра 

Освітня програма / 
спеціалізація* 

Фахове випробування, (єдиний 
вступний) іспит з іноземної 
мови, єдине фахове вступне 

випробування 

Курс Термін 
навчання 

Кількість місць ** 

Назва Код Код Назва За кошти 
державного 

бюджету 

За кошти 
фізичних, 

юридичних 
осіб 

Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи 

 051 Економіка 1 курс 1р 6м 9** 36** 

міжнародні відносини 6.030201 051 Економіка Управління бізнес-
процесами на підприємстві; 

Економіка закупівель; 

Економічне управління 
медичними закладами 

ЄВІ з іноземної мови 
Фахове випробування 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 

міжнародні економічні відносини 6.030203 
економічна теорія 6.030501 
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 6.030508 
облік і аудит 6.030509 
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товарознавство і торговельне 
підприємництво 

6.030510 

менеджмент 6.030601 
економіка 051 
інші спеціальності  051 Економіка Додаткове вступне випробування 

Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 

 071 Облік і оподаткування 1 курс 1р. 6 м. 0** 30** 

міжнародні відносини 6.030201 071 Облік і 
оподаткування 

Митна логістика 

Податкове консультування 

ЄВІ з іноземної мови 
Фахове випробування 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 

міжнародні економічні відносини 6.030203 
економічна теорія 6.030501 
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 6.030508 
облік і аудит 6.030509 
товарознавство і торговельне 
підприємництво 

6.030510 

менеджмент 6.030601 
облік і оподаткування 071 
фінанси, банківська справа та страхування 072 
менеджмент  073 
маркетинг  075 
підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

076 

інші спеціальності  071 Облік і 
оподаткування 

Додаткове вступне випробування 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування  1 курс 1р 6м 0** 20** 

міжнародні відносини 6.030201 072 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування 

Фіскальне адміністрування/ 
Фіскальне адміністрування* 
Фіскальне адміністрування (з 
подовженим терміном 
практичного навчання) * 

ЄВІ з іноземної мови 
Фахове випробування 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 

міжнародні економічні відносини 6.030203 
економічна теорія 6.030501 
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 6.030508 
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облік і аудит 6.030509 
товарознавство і торговельне 
підприємництво 

6.030510 

менеджмент 6.030601 
облік і оподаткування 071 
фінанси, банківська справа та страхування 072 
менеджмент  073 
маркетинг  075 
підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

076 

інші спеціальності  072 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування 

Додаткове вступне випробування 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 

 073 Менеджмент  1 курс 1р 6м 0** 10** 

економіка підприємства 6.030504 073 Менеджмент Менеджмент митної справи ЄВІ з іноземної мови 
Фахове випробування 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 

фінанси і кредит 6.030508 
менеджмент організацій і  
адміністрування 

6.030601 

менеджмент інноваційної діяльності 6.030601 
менеджмент зовнішньоекономічної  
діяльності 

6.030601 

облік і оподаткування 071 
фінанси, банківська справа та страхування 072 
менеджмент  073 
маркетинг  075 
підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

076 

інші спеціальності  073 Менеджмент Додаткове вступне випробування 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1 курс 
 

1р 6м 0** 25** 

міжнародні відносини 6.030201 076 Підприємництво, 
торгівля та 
біржова 
діяльність 

Економіка та управління 
проектами в 
підприємницькій діяльності 

ЄВІ з іноземної мови 
Фахове випробування 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 

міжнародні економічні відносини 6.030203 
економічна теорія 6.030501 
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 6.030508 
облік і аудит 6.030509 
товарознавство і торговельне 6.030510 
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підприємництво 
менеджмент 6.030601 
облік і оподаткування 071 
фінанси, банківська справа та страхування 072 
менеджмент  073 
маркетинг  075 
підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

076 

інші спеціальності  076 Підприємництво, 
торгівля та 
біржова 
діяльність 

Додаткове вступне випробування 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 

 292 Міжнародні економічні відносини 1 курс 1р 6м 0** 30** 

міжнародні відносини 6.030201 292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Міжнародні економічні 

відносини / 

Управління міжнародним 

бізнесом* 

Рекреаційні комплекси світу* 

ЄВІ з іноземної мови 
Фахове випробування 

Середній бал документа про 

здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний рівень) на основі 

якого здійснюється вступ) 

міжнародні економічні відносини 6.030203 

міжнародні економічні відносини 292 

інші спеціальності  292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Додаткове вступне випробування 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови 
Середній бал документа про 

здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний рівень) на основі 

якого здійснюється вступ) 

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій   

 051 Економіка 1 курс 1р 6м 0** 10** 

міжнародні відносини 6.030201 051 Економіка Економічна кібернетика ЄВІ з іноземної мови 
Фахове випробування 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 

міжнародні економічні відносини 6.030203 
економічна теорія 6.030501 
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 6.030508 
облік і аудит 6.030509 
товарознавство і торговельне 
підприємництво 

6.030510 

менеджмент 6.030601 
економіка 051 
інші спеціальності  051 Економіка Додаткове вступне випробування 

Фахове випробування  
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ЄВІ з іноземної мови 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 

 122 Комп’ютерні науки  1 курс 1р 6м 0** 25** 

інформатика 6.040302 122 Комп’ютерні 
науки  

Інформаційні управляючі 
системи і технології в 
економіці 

ЄВІ з іноземної мови 
Фахове випробування 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 

системний аналіз 6.040303 

комп’ютерні науки 6.050101 

комп’ютерна інженерія 6.050102 

програмна інженерія 6.050103 

системна інженерія 6.050201 

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології 

6.050202 

комп’ютерні науки 122 

інші спеціальності  122 Комп’ютерні 
науки  

Додаткове вступне випробування 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 

Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту 

 071 Облік і оподаткування 1 курс 1р 6м 13** 57** 

міжнародні відносини 6.030201 071 Облік і 
оподаткування 

Облік і оподаткування в 
управлінні підприємницькою 
діяльністю 

Управлінський облік та 
бізнес-аналітика  

Державний аудит; судово-
економічна експертиза у 
фінансових розслідуваннях/ 
Податковий аудит* 
Аудит державних фінансів* 
Судово-економічна експертиза 
у фінансових розслідуваннях* 

ЄВІ з іноземної мови 
Фахове випробування 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 

міжнародні економічні відносини 6.030203 

економічна теорія 6.030501 

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 6.030508 

облік і аудит 6.030509 

товарознавство і торговельне 

підприємництво 

6.030510 

менеджмент 6.030601 

облік і оподаткування 071 

фінанси, банківська справа та страхування 072 

менеджмент  073 

маркетинг  075 

підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

076 

інші спеціальності  071 Облік і 

оподаткування 

Додаткове вступне випробування 
Фахове випробування  
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ЄВІ з іноземної мови 
Середній бал документа про 

здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний рівень) на основі 

якого здійснюється вступ) 

Навчально-науковий інститут права 
 

 081 Право 1 курс 
 

1р 6м 0** 140** 
правознавство 6.030401 081 Право Правове забезпечення 

соціально-економічних прав 

Організаційно-правові 
механізми Європейського 
співробітництва в економічній 
сфері  

Охорона та захист цивільних 
прав 

Правове забезпечення судової, 
прокурорсько-слідчої та 
адвокатської діяльності 

Правове забезпечення 
фінансової безпеки держави  

Правова взаємодія ДФС 
України у запобіганні корупції 

Правове забезпечення 
місцевого самоврядування в 
контексті Європейської 
інтеграції  

Управління господарсько-
правовою діяльністю 

Цивільно-правове 
забезпечення охорони здоров’я 

Кримінально-правове та 
кримінологічне забезпечення 
діяльності правоохоронних 
органів та органів юстиції 

Експертно-криміналістична 
діяльність 

ЄВІ з іноземної мови 
ЄФВВ 

правоохоронна діяльність 6.030402 

право 081 
інші спеціальності  081 Право Додаткове вступне випробування  

ЄВІ з іноземної мови 
ЄФВВ 

  293 Міжнародне право 1 курс 
 

1р 6м  15 
всі спеціальності  293 Міжнародне 

право 
Міжнародне право Додаткове вступне випробування  

ЄВІ з іноземної мови 
ЄФВВ 

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи 
 

      

 072 Фінанси, банківська справа та страхування  1 курс 1р 6м   

міжнародні відносини 6.030201 072 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування 

Бізнес-процеси на 
міжнародних фінансових 
ринках 

Управління державними 
фінансами 

ЄВІ з іноземної мови 
Фахове випробування 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 

міжнародні економічні відносини 6.030203 

економічна теорія 6.030501 

економічна кібернетика 6.030502 

міжнародна економіка 6.030503 

економіка підприємства 6.030504 
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управління персоналом та економіка праці 6.030505 Управління процесами  в 
сфері банківського бізнесу 

Управління фінансовою та 
страховою діяльністю 

Фінансовий менеджмент у 
сфері бізнесу 

Фінансова аналітика 

 

прикладна статистика 6.030506 

маркетинг 6.030507 

фінанси і кредит 6.030508 

облік і аудит 6.030509 

товарознавство і торговельне 
підприємництво 

6.030510 

менеджмент 6.030601 
облік і оподаткування 071 
фінанси, банківська справа та страхування 072 
менеджмент  073 
маркетинг  075 
підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

076 

Інші спеціальності  072 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування 

Додаткове вступне випробування 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 

  073 Менеджмент  1 курс 1р 6м 0** 10** 

економіка підприємства 6.030504 073 Менеджмент Проектний менеджмент ЄВІ з іноземної мови 
Фахове випробування 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 

фінанси і кредит 6.030508 
менеджмент організацій і  
адміністрування 

6.030601 

менеджмент інноваційної діяльності 6.030601 
менеджмент зовнішньоекономічної  
діяльності 

6.030601 

облік і оподаткування 071 
фінанси, банківська справа та страхування 072 
менеджмент  073 
маркетинг  075 
підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

076 

інші спеціальності  073 Менеджмент Додаткове вступне випробування 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 

 281 Публічне управління та адміністрування 1 курс 1р 6м 0** 
 

30** 

всі спеціальності  281 Публічне 
управління та 
адмініструванн
я 

Регіональне управління та 

самоврядування 

Додаткове вступне випробування 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови 
Середній бал документа про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний рівень) на основі 
якого здійснюється вступ) 



15 

 

Навчально-науковий інститут спеціальної фізичної і бойової підготовки 

  017 Фізична культура і спорт 1 курс 1р 6м  15 

всі спеціальності  017 Фізична 
культура і 
спорт 

Фізична культура і спорт Додаткове вступне випробування  
Фахове випробування 
Іспит з іноземної мови 

Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 

 081 Право 1 курс 1р 6м 0** 125** 

правознавство 6.030401 081 Право Правове забезпечення митної 
безпеки 
Фінансові розслідування 

ЄВІ з іноземної мови 
ЄФВВ правоохоронна діяльність 6.030402 

право 081 

Інші спеціальності  081 Право Додаткове вступне випробування  
ЄВІ з іноземної мови 
ЄФВВ 

 262 Правоохоронна діяльність 1 курс 1р 6м 0** 100** 

правознавство 6.030401 262 Правоохоронна 
діяльність 

Правоохоронна діяльність/ 
Корпоративна безпека та 
фінансові розслідування* 
Оперативно-розшукова та 
кримінально-процесуальна 
діяльність* 
Приватна детективна 
(розшукова) діяльність*  
Фінансова розвідка* 

Фахове випробування 
Іспит з іноземної мови правоохоронна діяльність 6.030402 

правоохоронна діяльність 262 
інші спеціальності  262 Правоохоронна 

діяльність 
Додаткове вступне випробування  
Фахове випробування 
Іспит з іноземної мови 

* спеціалізації освітньо-професійної програми 

**за показниками 2018 року 

 


