
Додаток 3 до Правил прийому на навчання до ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» в 2018 році (зі змінами) 

Перелік спеціальностей, освітніх програм, вступних випробувань  для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь 
бакалавра, для здобуття  ступеня магістра  

 
Денна форма навчання 
 

     

Споріднені напрями підготовки 
ступеня бакалавра 

Спеціальності , освітні програми 
ступеня магістра  Вступні випробування Курс Термін 

навчання 

 
Кількість 
місць 

 Назва Код Код Назва 

Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій 
комп’ютерні науки 6.050101 122 Комп’ютерні науки  фахове випробування 

іноземна мова 1 Курс 1р. 4м. 

15 
інші спеціальності  122 Комп’ютерні науки  

додаткове вступне випробування, 
фахове випробування, 
іноземна мова 

1 Курс 1р. 4м. 

інші спеціальності  073 Менеджмент, освітня програма – Agile- 
технології розробки програмного забезпечення 

додаткове вступне випробування, 
фахове випробування, 
іноземна мова 

1 Курс 1р. 4м. 30 

  073 Менеджмент, освітня програма  – Управління 
проектами (англ. мова)- для іноземців 

фаховий іспит , 
іноземна мова  1 Курс 1р. 10м. 40 

Навчально-науковий інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти 

інші спеціальності  073 Менеджмент,  освітня програма - Якість, 
стандартизація та сертифікація 

додаткове вступне випробування, 
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс      1р 4м 10 

інші спеціальності  073 Менеджмент,  освітня програма   - 
Управління інноваційною діяльністю 

додаткове вступне випробування, 
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 10 

інші спеціальності  073 Менеджмент,  освітня програма –  
Управління проектами 

додаткове вступне випробування, 
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 15 

інші спеціальності  073 Менеджмент,  освітня програма  - 
Бізнес-адміністрування 

додаткове вступне випробування, 
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 10 



інші спеціальності  
073 

 
Менеджмент,  освітня програма - 
Адміністративний менеджмент 

додаткове вступне випробування, 
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 10 

інші спеціальності  
073 

 
Менеджмент,  освітня програма  - 
Управління  закладом освіти  

додаткове вступне випробування, 
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 10 

інші спеціальності  
073 

 
Менеджмент,  освітня програма   –  
Бізнес - медіація 

додаткове вступне випробування, 
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 10 

інші спеціальності  
073 

 
Менеджмент,  освітня програма  –  
Продакт - менеджмент 

додаткове вступне випробування, 
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 10 

інші спеціальності  073 Менеджмент, освітня програма - 
Управління  закладом охорони здоров’я 

додаткове вступне випробування, 
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 15 

інші спеціальності  073 Менеджмент, освітня програма - Управління 
власністю 

додаткове вступне випробування, 
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 20 

економіка підприємства 6.030504 

 
 

073 
 
 

Менеджмент (всі освітні програми) 
 

фахове випробування, 
іноземна мова 

 

 
1 Курс 
 

1р 4м див.вище 

міжнародна економіка 6.030503 
маркетинг 6.030507 
фінанси і кредит 6.030508 
облік і аудит 6.030509 
менеджмент 6.030601 
міжнародний бізнес 6.030206 
економічна теорія 6.030501 
економічна кібернетика 6.030502 
управління персоналом 
та економіка праці 6.030505 

прикладна статистика 6.030506 
менеджмент 6.030601 

073 Менеджмент,  освітня програма   – 
Управління логістичною діяльністю 

фахове випробування, 
іноземна мова 1 Курс 1р 4м 20 

облік і аудит 6.030509 
економіка підприємства 6.030504 
міжнародна економіка 6.030503 
маркетинг 6.030507 
фінанси і кредит 6.030508 
прикладна статистика 6.030506 
управління персоналом 
та економіка праці 6.030505 

економічна кібернетика 6.030502 

економічна теорія 6.030501 



інші спеціальності  
073 Менеджмент,  освітня програма   – 

Управління логістичною діяльністю 
додаткове вступне випробування, 
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 
 

1р 4м 
 

Навчально-науковий інститут менеджменту безпеки 

інші спеціальності  
  

073 Менеджмент,  освітня програма  - Управління 
фінансово-економічною безпекою  

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова 

1 Курс 1р 4м 25 

інші спеціальності 073 Менеджмент,  освітня програма  – Управління 
приватною детективною діяльністю 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

1 курс 1р 4м 20 

 
Факультет економіки та підприємництва 

економіка підприємства 6.030504 

051 
 
 

Економіка 
 
 

фахове випробування, 
єдиний вступний іспит з іноземної  мови 1 Курс 

 
1р 4м 

 10 

управління персоналом та 
економіка праці 6.030505 
прикладна статистика 6.030506 
економічна кібернетика 6.030502 
економічна теорія 6.030501 
міжнародний бізнес 6.030206 
маркетинг 6.030507 
фінанси і кредит 6.030508 
облік і аудит 6.030509 
міжнародна економіка 6.030503 
менеджмент 6.030601 
інші спеціальності 

051 Економіка 
додаткове вступне випробування,  
фахове випробування,  
єдиний вступний іспит з іноземної  мови

економіка підприємства 6.030504 

075 Маркетинг фахове випробування, 
іноземна мова  

 
1 Курс 

 

 
1р 4м 20 

облік і аудит 6.030509 
фінанси і кредит 6.030508 
міжнародна економіка 6.030503 
економічна теорія 6.030501 
економічна кібернетика 6.030502 
управління персоналом та 
економіка праці 6.030505 
міжнародний бізнес 6.030206 
прикладна статистика 6.030506 
маркетинг 6.030507 
менеджмент 6.030601 
інші спеціальності 

075 Маркетинг 
додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова



фінанси і кредит 6.030508 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

фахове випробування, 
іноземна мова 

 
 
 
 
 

1 Курс 
 
 

 
 
 
 
 

1р 4м 
 

 
 
 
 
 

40 
 

маркетинг 6.030507 
облік і аудит 6.030509 
міжнародна економіка 6.030503 
економіка підприємства 6.030504 
прикладна статистика 6.030506 
управління персоналом та 
економіка праці 6.030505 
економічна кібернетика 6.030502 
економічна теорія 6.030501 
міжнародний бізнес 6.030206 
менеджмент 6.030601 
інші спеціальності 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

економіка підприємства 6.030504 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність  

фахове випробування, 
іноземна мова 

1 Курс 1р 4м 10 

міжнародна економіка 6.030503 
облік і аудит 6.030509 
маркетинг 6.030507 
прикладна статистика 6.030506 
управління персоналом та 
економіка праці 6.030505 
економічна кібернетика 6.030502 
економічна теорія 6.030501 
міжнародний бізнес 6.030206 
фінанси і кредит 6.030508 
менеджмент 6.030601 
інші спеціальності 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

облік і аудит 6.030509 

071 Облік і оподаткування фахове випробування, 
іноземна мова 

1 Курс 1р 4м 10 

економіка підприємства 6.030504 
міжнародна економіка 6.030503 
маркетинг 6.030507 
фінанси і кредит 6.030508 
прикладна статистика 6.030506 
управління персоналом та 
економіка праці 6.030505 
економічна кібернетика 6.030502 
економічна теорія 6.030501 
менеджмент 6.030601 
інші спеціальності 

071 Облік і оподаткування 
додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова



 
Факультет міжнародних відносин 

 

 
міжнародна інформація 6.030204 

291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії

фахове випробування, 
єдиний вступний іспит з іноземної  мови 

1 Курс 
 

1р 4м 
 

 
 

10 
 
 

інші спеціальності 
 

291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
єдиний вступний іспит з іноземної  мови 

міжнародна економіка 6.030503 

292 
 

Міжнародні економічні відносини,  
освітня програма   –  
Експортноорієнтований менеджмент 
(англ. мова) 
 

фахове випробування, 
єдиний вступний іспит з іноземної  мови 
 

 
1 Курс 

 
2р. 40 

економіка підприємства 6.030504 
маркетинг 6.030507 
фінанси і кредит 6.030508 
облік і аудит 6.030509 
міжнародний бізнес 6.030206 
економічна теорія 6.030501 
економічна кібернетика 6.030502 
прикладна статистика 6.030506 
управління персоналом та 
економіка праці 6.030505 
менеджмент 6.030601 

інші спеціальності 292 
 

Міжнародні економічні відносини,  
освітня програма -
Експортноорієнтований  менеджмент 
(англ. мова)

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
 єдиний вступний іспит з іноземної  мови 

міжнародна економіка 6.030503 

292 
 

Міжнародні економічні відносини,  
освітня програма   – Бізнес у 
Європейському Союзі 
 

фахове випробування, 
єдиний вступний іспит з іноземної  мови 
 

 
 

1 Курс 
 

 

 
 

1р 4м 
 

 

40 

економіка підприємства 6.030504 
маркетинг 6.030507 
фінанси і кредит 6.030508 
облік і аудит 6.030509 
міжнародний бізнес 6.030206 
економічна теорія 6.030501 
економічна кібернетика 6.030502 
прикладна статистика 6.030506 
управління персоналом та 
економіка праці 6.030505 
менеджмент 6.030601 

інші спеціальності 292 
 

Міжнародні економічні відносини,  
освітня програма  – Бізнес у 
Європейському Союзі

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
 єдиний вступний іспит з іноземної  мови 

 
 

 

 



 
Навчально-науковий інститут психології 

психологія 6.030102 

053 Психологія 

фахове випробування, 
єдиний вступний іспит з іноземної  мови 

1 Курс 1р 4м 20 

053 Психологія,  освітня програма  – 
Юнгіанське консультування

053 Психологія, освітня програма – 
Екстремальна та кризова психологія 

інші спеціальності 

053 Психологія 
додаткове вступне випробування, 
фахове випробування, 
єдиний вступний іспит з іноземної  мови 

053 Психологія,  освітня програма  – 
Юнгіанське консультування

053 Психологія, освітня програма – 
Екстремальна та кризова психологія 

Юридичний факультет
 

правознавство 6.030401 081 Право, освітня програма  – Господарське 
право

єдиний вступний іспит з іноземної  мови, 
єдине фахове вступне випробування

1 Курс 1р 4м 30 
інші спеціальності  081 Право, освітня програма  – Господарське 

право 
додаткове вступне випробування, 
єдиний вступний іспит з іноземної  мови, 
єдине фахове вступне випробування

правознавство 6.030401 081 Право,  освітня програма  – Медичне та 
фармацевтичне право

єдиний вступний іспит з іноземної  мови, 
єдине фахове вступне випробування

1 Курс 1р 4м 10 
інші спеціальності  081 Право,  освітня програма   – Медичне та 

фармацевтичне право 
додаткове вступне випробування, 
єдиний вступний іспит з іноземної  мови, 
єдине фахове вступне випробування

правознавство 6.030401 081 Право,  освітня програма   – Приватна 
детективна діяльність

єдиний вступний іспит з іноземної  мови, 
єдине фахове вступне випробування

1 Курс 1р 4м 10 
інші спеціальності  081 Право, освітня програма    – Приватна 

детективна діяльність 
додаткове вступне випробування, 
єдиний вступний іспит з іноземної  мови, 
єдине фахове вступне випробування

 
 
 
 
 
 

     



Заочна  форма навчання 
Споріднені напрями ступеня 

бакалавра 
Спеціальності, освітні програми  

ступеня магістра  Фахове випробування Курс Термін 
навчання 

Кількість 
місць 

Назва Код Код Назва 

Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій 
073 Менеджмент,  освітня програма   – 

Управління проектами (англ. мова) – для 
іноземців

фахове випробування, 
 іноземна мова 1 Курс 1р. 10м. 10 

Навчально-науковий інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти 

Інші спеціальності  073 Менеджмент,  освітня програма  -   
Якість, стандартизація та сертифікація 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 10 

Інші спеціальності  073 Менеджмент,  освітня програма   - 
Управління інноваційною діяльністю 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 5 

Інші спеціальності  073 Менеджмент,  освітня програма    - 
Управління проектами 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 15 

Інші спеціальності  073 Менеджмент, освітня програма -  
Бізнес-адміністрування 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 10 

Інші спеціальності  
073 

 
Менеджмент,  освітня програма  - 
Адміністративний  менеджмент 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 10 

Інші спеціальності  
073 

 
Менеджмент,  освітня програма   - 
Управління  закладом освіти 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 5 

Інші спеціальності  
073 

 
Менеджмент,  освітня програма  - 
Бізнес -медіація 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 5 

Інші спеціальності  
073 

 
Менеджмент,  освітня програма   -
Продакт - менеджмент 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 10 

Інші спеціальності  073 
 

Менеджмент,  освітня програма   - 
Управління  закладом охорони здоров’ я 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 10 

інші спеціальності  073 Менеджмент, освітня програма  -
Управління власністю 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 10 

економіка підприємства 6.030504 073 Менеджмент,  фахове випробування, 
іноземна мова 

1 Курс 1р 4м див.вище 
 міжнародна економіка 6.030503 



маркетинг 6.030507  
 
 
 
 

всі освітні  програми     
 

 
 
 
 

фінанси і кредит 6.030508 
облік і аудит 6.030509 
менеджмент 6.030601 
міжнародний бізнес 6.030206 
економічна теорія 6.030501 
економічна кібернетика 6.030502 
управління персоналом та 
економіка праці 6.030505 

прикладна статистика 6.030506 
економіка підприємства 6.030504 

073 Менеджмент,  освітня програма   – 
Управління логістичною діяльністю 

фахове випробування, 
іноземна мова 

1 Курс 1р 4м 20 

міжнародна економіка 6.030503 
облік і аудит 6.030509 
маркетинг 6.030507 
прикладна статистика 6.030506 
менеджмент 6.030601 
управління персоналом та 
економіка праці 6.030505 
економічна кібернетика 6.030502 
економічна теорія 6.030501 
міжнародний бізнес 6.030206 
фінанси і кредит 6.030508 

інші спеціальності 
 

073 Менеджмент,  освітня програма   – 
Управління логістичною діяльністю 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

Навчально-науковий інститут менеджменту безпеки 

Інші спеціальності 

  

073 
Менеджмент, освітня програма   - 
Управління фінансово-економічною 
безпекою  

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова 

1 Курс 1р.4м. 15 

073 
Менеджмент, освітня програма   – 
Управління приватною детективною 
діяльністю

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова 

1 курс 1р 4м 15 

Факультет економіки та підприємництва 
економіка підприємства 6.030504 

051 Економіка 
 

фахове випробування, 
єдиний вступний іспит з іноземної  мови 

1 Курс 
 
 

1р 4м 
 
 

10 
 

управління персоналом та 
економіка праці 6.030505 
прикладна статистика 6.030506 
економічна кібернетика 6.030502 
економічна теорія 6.030501 
міжнародний бізнес 6.030206 
маркетинг 6.030507 
фінанси і кредит 6.030508 



облік і аудит 6.030509 
менеджмент 6.030601 
міжнародна економіка 6.030503 

інші спеціальності 051 Економіка 
додаткове вступне випробування, 
фахове випробування, 
єдиний вступний іспит з іноземної  мови 

економіка підприємства 6.030504 

071 Облік і оподаткування  

 
 

1 Курс 
 
 

 
1р 4м 

 20 

облік і аудит 6.030509 
фінанси і кредит 6.030508 
міжнародна економіка 6.030503 
економічна теорія 6.030501 
економічна кібернетика 6.030502 
управління персоналом та 
економіка праці 6.030505 
менеджмент 6.030601 
міжнародний бізнес 6.030206 
прикладна статистика 6.030506 
маркетинг 6.030507 

інші спеціальності 071 Облік і оподаткування 
додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

  

фінанси і кредит 6.030508 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

фахове випробування, 
іноземна мова 1 Курс 

 
 

1р 4м 
 
 

50 
 

маркетинг 6.030507 
облік і аудит 6.030509 
міжнародна економіка 6.030503 
економіка підприємства 6.030504 
прикладна статистика 6.030506 
управління персоналом та 
економіка праці 6.030505 
менеджмент 6.030601 
економічна кібернетика 6.030502 
економічна теорія 6.030501 
міжнародний бізнес 6.030206 

інші спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

облік і аудит 6.030509 

075 Маркетинг  

1 Курс 
 
 
 
 

1р 4м 
 
 
 
 

15 
 

економіка підприємства 6.030504 
міжнародна економіка 6.030503 
маркетинг 6.030507 
фінанси і кредит 6.030508 
прикладна статистика 6.030506 
менеджмент 6.030601 



управління персоналом та 
економіка праці 6.030505 
економічна кібернетика 6.030502 
економічна теорія 6.030501 

інші спеціальності 075 Маркетинг 
додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

  

менеджмент 6.030601 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

фахове випробування, 
іноземна мова 1 Курс 

 
1р 4м 

 10 

облік і аудит 6.030509 
економіка підприємства 6.030504 
міжнародна економіка 6.030503 
маркетинг 6.030507 
фінанси і кредит 6.030508 
прикладна статистика 6.030506 
управління персоналом та 
економіка праці 6.030505 
економічна кібернетика 6.030502 
економічна теорія 6.030501 

інші спеціальності 
 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

                                                                 Навчально-науковий інститут психології 

психологія 6.030102 

053 Психологія 

фахове випробування, 
єдиний вступний іспит з іноземної  мови 1 Курс 1р 4м 

 
20 

053 Психологія,  освітня програма   – 
Юнгіанське консультування

053 Психологія, освітня програма – 
Екстремальна та кризова психологія 

інші спеціальності 

053 Психологія 
додаткове вступне випробування, 
фахове випробування, 
єдиний вступний іспит з іноземної  мови 

1 Курс 1р 4м 053 Психологія, освітня програма    – 
Юнгіанське консультування

053 Психологія, освітня програма – 
Екстремальна та кризова психологія 

Юридичний факультет
правознавство 

6.030401 
081 Право, освітня програма   –  

Господарське право
єдиний вступний іспит з іноземної  мови, 
єдине фахове вступне випробування 1 Курс 1р 4м 

 
30 
 
 інші спеціальності 

 
081 Право, освітня програма   – 

 Господарське право 
додаткове вступне випробування, 
єдиний вступний іспит з іноземної  мови, 
єдине фахове вступне випробування

1 Курс 1р 4м 



правознавство 
6.030401 

081 Право, освітня програма  – 
 Приватна детективна діяльність 

єдиний вступний іспит з іноземної  мови, 
єдине фахове вступне випробування 1 Курс 1р 4м 

 
10 

інші спеціальності 
 

081 Право, освітня програма  –  
Приватна детективна діяльність 

додаткове вступне випробування, 
єдиний вступний іспит з іноземної  мови, 
єдине фахове вступне випробування 

1 Курс 1р 4м 

правознавство 
6.030401 

081 Право, освітня програма   –  
Медичне та фармацевтичне право

єдиний вступний іспит з іноземної  мови, 
єдине фахове вступне випробування 1 Курс 1р 4м 

 
10 

інші спеціальності  081 Право,  освітня програма    –  
Медичне та фармацевтичне право 

додаткове вступне випробування, 
єдиний вступний іспит з іноземної  мови, 
єдине фахове вступне випробування 

1 Курс 1р 4м 

 
Дистанційна  форма навчання 

Споріднені напрями ступеня 
бакалавра 

Спеціальності, освітні програми  
ступеня магістра  Фахове випробування Курс Термін 

навчання 

Кількість 
місць 

 Назва Код Код Назва 

Навчально – науковий інститут менеджменту безпеки 

Інші спеціальності 

  

073 
Менеджмент,освітня програма   - 
Управління фінансово-економічною 
безпекою  

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова 

1 Курс 1р.4м. 15 

073 
Менеджмент, освітня програма   – 
Управління приватною детективною 
діяльністю

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова 

1 курс 1р 4м 15 

Факультет економіки та підприємництва 
економіка підприємства 6.030504 

075 Маркетинг фахове випробування, 
іноземна мова 1 Курс 1р 4м 

10 

облік і аудит 6.030509 
фінанси і кредит 6.030508 
міжнародна економіка 6.030503 
економічна теорія 6.030501 
економічна кібернетика 6.030502 
управління персоналом та 
економіка праці 6.030505 
міжнародний бізнес 6.030206 
менеджмент 6.030601 
прикладна статистика 6.030506 
маркетинг 6.030507 

Інші спеціальності 075 Маркетинг 
додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 
 

1р 4м 
 



фінанси і кредит 6.030508 

072 Фінанси, банківська справа та страхування фахове випробування, 
іноземна мова 1 Курс 1р 4м 

50 
 

маркетинг 6.030507 
облік і аудит 6.030509 
міжнародна економіка 6.030503 
економіка підприємства 6.030504 
прикладна статистика 6.030506 
управління персоналом та 
економіка праці 6.030505 
економічна кібернетика 6.030502 
економічна теорія 6.030501 
міжнародний бізнес 6.030206 

Інші спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 
 

1р 4м 
 

облік і аудит 6.030509 

071 Облік і оподаткування  

 
 

1 Курс 
 
 
 

 
 

1р 4м 
 
 
 

15 
 

економіка підприємства 6.030504 
міжнародна економіка 6.030503 
маркетинг 6.030507 
фінанси і кредит 6.030508 
прикладна статистика 6.030506 
управління персоналом та 
економіка праці 6.030505 
менеджмент 6.030601 
економічна кібернетика 6.030502 
економічна теорія 6.030501 

інші спеціальності 071 Облік і оподаткування 
додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

економіка підприємства 6.030504 

051 Економіка 
 

фахове випробування, 
єдиний вступний іспит з іноземної  
мови 

 
 

1 Курс 
 
 
 

 
 

1р 4м 
 
 
 

10 
 

управління персоналом та 
економіка праці 6.030505 
прикладна статистика 6.030506 
економічна кібернетика 6.030502 
економічна теорія 6.030501 
міжнародний бізнес 6.030206 
маркетинг 6.030507 
фінанси і кредит 6.030508 
облік і аудит 6.030509 
менеджмент 6.030601 
міжнародна економіка 6.030503 

інші спеціальності 051 Економіка 
додаткове вступне випробування, 
фахове випробування, 
єдиний вступний іспит з іноземної  
мови 



менеджмент 6.030601 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

фахове випробування, 
іноземна мова 

 
 

1 Курс 
 
 
 

 
 

1р 4м 
 
 
 

10 
 

облік і аудит 6.030509 
економіка підприємства 6.030504 
міжнародна економіка 6.030503 
маркетинг 6.030507 
фінанси і кредит 6.030508 
прикладна статистика 6.030506 
управління персоналом та 
економіка праці 6.030505 
економічна кібернетика 6.030502 
економічна теорія 6.030501 

інші спеціальності 
 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

Навучально-науковий інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти 
менеджмент 6.030601 

073 Менеджмент, освітня програма  – 
Управління логістичною діяльністю 

фахове випробування, 
іноземна мова 

 
 
 

1 Курс 
 
 
 

 
 
 

1р 4м 
 
 
 

20 

облік і аудит 6.030509 
економіка підприємства 6.030504 
міжнародна економіка 6.030503 
маркетинг 6.030507 
фінанси і кредит 6.030508 
прикладна статистика 6.030506 
управління персоналом та 
економіка праці 6.030505 
економічна кібернетика 6.030502 
економічна теорія 6.030501 

інші спеціальності 
 

073 Менеджмент,  освітня програма   – 
Управління логістичною діяльністю 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

Інші спеціальності  073 Менеджмент,  освітня програма  -   
Якість, стандартизація та сертифікація 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 5 

Інші спеціальності  073 Менеджмент,  освітня програма   - 
Управління інноваційною діяльністю 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 5 

Інші спеціальності  073 Менеджмент,  освітня програма    - 
Управління проектами 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 5 

Інші спеціальності  073 Менеджмент, освітня програма -  
Бізнес-адміністрування 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 5 

Інші спеціальності  073 
 

Менеджмент,  освітня програма  - 
Адміністративний менеджмент

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 1 Курс 1р 4м 10 



іноземна мова 

Інші спеціальності  073 
 

Менеджмент,  освітня програма   - 
Управління  закладом освіти 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 5 

Інші спеціальності  073 
 

Менеджмент,  освітня програма  - 
Бізнес - медіація 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 5 

Інші спеціальності  073 
 

Менеджмент,  освітня програма   - 
Продакт - менеджмент 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 5 

Інші спеціальності  073 
 

Менеджмент,  освітня програма   - 
Управління  закладом охорони здоров’ я 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 5 

Інші спеціальності  073 Менеджмент, освітня програма  -
Управління власністю 

додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
іноземна мова

1 Курс 1р 4м 10 

менеджмент 6.030601 

073 Менеджмент, всі освітні програми фахове випробування, 
іноземна мова 1 Курс 1р 4м дивись 

вище 

облік і аудит 6.030509 
економіка підприємства 6.030504 
міжнародна економіка 6.030503 
маркетинг 6.030507 
фінанси і кредит 6.030508 
прикладна статистика 6.030506 
управління персоналом та 
економіка праці 6.030505 
економічна кібернетика 6.030502 
економічна теорія 6.030501 

Факультет міжнародних відносин 

міжнародна інформація 6.030204 291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії

фахове випробування, 
єдиний вступний іспит з іноземної  мови 

1 Курс 

 
 

1р 4м 
 
 

10 
інші спеціальності  291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 
додаткове вступне випробування,  
фахове випробування, 
єдиний вступний іспит з іноземної  мови

Юридичний факультет
правознавство 6.030401 081 Право, освітня програма   –  

Господарське право
єдиний вступний іспит з іноземної  мови, 
єдине фахове вступне випробування 

1 Курс 1р 4м 

 
10 
 
 інші спеціальності  081 Право, освітня програма   –  

Господарське право 
додаткове вступне випробування, 
єдиний вступний іспит з іноземної  мови, 
єдине фахове вступне випробування

правознавство 6.030401 081 Право, освітня програма  –  
Приватна детективна діяльність

єдиний вступний іспит з іноземної  мови, 
єдине фахове вступне випробування 1 Курс 1р 4м  

10 



 

інші спеціальності  081 Право, освітня програма  –  
Приватна детективна діяльність 

додаткове вступне випробування, 
єдиний вступний іспит з іноземної  мови, 
єдине фахове вступне випробування 

правознавство 6.030401 081 Право, освітня програма   –  
Медичне та фармацевтичне право

єдиний вступний іспит з іноземної  мови, 
єдине фахове вступне випробування 

1 Курс 1р 4м  
10 

інші спеціальності  081 Право,  освітня програма    –  
Медичне та фармацевтичне право 

додаткове вступне випробування, 
єдиний вступний іспит з іноземної  мови, 
єдине фахове вступне випробування 


	4. Додаток_03_бак на маг_2018_зі змінами

