
Перелік спеціальностей   
(освітніх програм, спеціалізацій)  

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА  
у 2019 році 

 

Спеціальність  Освітня програма/  спеціалізація* Вступні випробування 

Код  Назва  
051 Економіка Управління бізнес-процесами на підприємстві 

(ННІЕОМС) 
Економічна кібернетика (ННІІТ) 

ДФВВ** 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови* 

071 Облік і 
оподаткування  

Митна логістика (ННІЕОМС) 
Податкове консультування (ННІЕОМС) 
Облік і оподаткування в управлінні 
підприємницькою діяльністю (ННІОАА) 
Управлінський облік та бізнес-аналітика (ННІОАА) 
Державний аудит; судово-економічна експертиза у 
фінансових розслідуваннях (ННІОАА)/ 
Податковий аудит; Аудит державних фінансів;  
Судово-економічна експертиза у фінансових 
розслідуваннях 

ДФВВ** 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови* 

072 Фінанси, банківська 
справа та 
страхування  

Фіскальне адміністрування (ННІ ЕОМС) 
Бізнес-процеси на міжнародних фінансових ринках 
(ННІФБС)  
Управління державними фінансами (ННІФБС) 
Управління процесами  в сфері банківського бізнесу 
(ННІФБС)  
Управління фінансовою та страховою діяльністю 
(ННІФБС)  
Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу (ННІФБС) 
Фінансова аналітика (ННІФБС) 

ДФВВ** 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови* 

073 Менеджмент Менеджмент митної справи (ННІЕОМС) 
Проектний менеджмент (ННІФБС) 

ДФВВ** 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови* 

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

Економіка та управління проектами в 
підприємницькій діяльності (ННІ ЕОМС) 

ДФВВ** 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови* 

081 Право  
 

Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення 
діяльності правоохоронних органів та органів юстиції 
Організаційно-правові механізми Європейського 
співробітництва в економічній сфері 
Охорона та захист цивільних прав 
Правова  взаємодія  органів ДФС України у запобіганні 
корупції 
Правове забезпечення місцевого самоврядування в 
контексті Європейської інтеграції 
Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та 
адвокатської діяльності 
Правове забезпечення фінансової безпеки держави  
Управління господарсько-правовою діяльністю 
Цивільно-правове забезпечення охорони здоров’я  
Правове забезпечення митної безпеки (ФПМ) 
Фінансові розслідування (ФПМ) 

ДФВВ** 
Єдине фахове вступне 
випробування*  
ЄВІ з іноземної мови* 

122 Комп’ютерні науки  Інформаційні управляючі системи і технології в 
економіці 

ДФВВ** 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови* 

262 Правоохоронна 
діяльність 

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

ДФВВ** 
Фахове випробування  
Вступний іспит з іноземної 
мови (в Університеті) 

281 Публічне 
управління та 
адміністрування 

Регіональне управління та самоврядування (ННІ ФБС) ДФВВ** 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови* 

292 Міжнародні 
економічні 
відносини  

Міжнародні економічні відносини (ННІ ЕОМС) /  
Управління міжнародним бізнесом 
Рекреаційні комплекси світу 

ДФВВ** 
Фахове випробування  
ЄВІ з іноземної мови* 

    
    

    * Результати єдиного фахового вступного випробування можуть бути 2018 та 2019 року.  
      Оцінки результатів єдиного вступного іспиту тільки 2019 року. 
   **Додаткове фахове вступне випробування складається при вступі за неспорідненою спеціальністю  
 
УВАГА! Здобуття «другої вищої освіти» можливе без складання ЄВІ (на економічні спеціальності)! 

 
 


