
Перелік спеціальностей та конкурсних предметів (ЗНО) для вступу  
на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» на базі ПЗСО 

(форма навчання – денна, термін навчання - 3 роки 10 місяців) 

 

Спеціальність 

Конкурсні предмети (ЗНО) 

для навчання за кошти юридичних та 

фізичних осіб 

Ваговий 

коефіцієнт 

071 Облік і 

оподаткування 

Українська мова і література 0,40 

Математика 0,25 

Історія України, або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,25 

Додаток до атестата 0,10 

072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

Українська мова і література 0,40 

Математика 0,25 

Історія України, або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,25 

Додаток до атестата 0,10 

073 Менеджмент 

Українська мова і література 0,40 

Математика 0,25 

Історія України, або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,25 

Додаток до атестата 0,10 

081 Право 

Українська мова і література 0,40 

Історія України  0,25 

Математика або іноземна мова 0,25 

Додаток до атестата 0,10 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Українська мова 0,40 

Математика  0,25 

Історія України, або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 
0,25 

Додаток до атестата 0,10 

  



Перелік спеціальностей та терміни навчання для вступу  
за освітнім ступенем «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» 

(форма навчання – денна та заочна) 

Спеціальність 
Термін 

навчання 

Конкурсні предмети (ЗНО) 

для навчання за кошти юридичних та 

фізичних осіб 

Ваговий 

коефіцієнт 

071 Облік і 

оподаткування 

1 рік 10 

місяців 

1) Українська мова та література  0,25 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

2) Математика, або історія України, 

або іноземна мова, або біологія, 

або географія, або фізика, або хімія 

0,25 

073 Менеджмент 3) Фахове випробування 0,5 

081 Право 
1 рік 10 

місяців 

Українська мова та література  0,25 

Математика, або історія України, або 

іноземна мова, або біологія, або 

географія, або фізика, або хімія 

0,25 

Фахове випробування 0,5 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

2 роки 10 

місяців 

Українська мова 0,25 

Математика, або історія України, або 

іноземна мова, або біологія, або 

географія, або фізика, або хімія 

0,25 

Фахове випробування 0,5 
 

 

 

 

Перелік спеціальностей та терміни навчання для вступу  
на основі бакалавра за освітнім ступенем «Магістр» 

Спеціальність 
Форма 

навчання 

Термін 

навчання 

Перелік конкурсних 

предметів 

Ваговий 

коефіцієнт 

071 Облік і 

оподаткування Денна, 

заочна 1 рік 4 

місяці 

1) Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови 

2) Фахове вступне 

випробування  

 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

0,25 

073 Менеджмент Денна 075 

на основі магістра (спеціаліста) за освітнім ступенем «Магістр» 

071 Облік і 

оподаткування Денна, 

заочна 1 рік 4 

місяці 

1) Вступне випробування 

з іноземної мови 

2) Фахове вступне 

випробування  

 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

0,25 

073 Менеджмент Денна 075 

 


