
Додаток 1 

Перелік спеціальностей та освітніх програм  для прийому на навчання  

для здобуття освітнього ступеня  бакалавра на основі ПЗСО на відкриті конкурсні пропозиції 

Таблиця 1.1 

Галузь знань Спеціальність 
Навчально-

науковий інститут 

Ліцензі

йний 

обсяг 

Освітня програма 

Обсяг набору 

Термін 

навчання 
денна 

форм

а 

заочн

а 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Університет банківської справи  

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка 

Соціальних та 

економічних 

відносин 

130 

Освітньо-професійна програма «Економічна 

кібернетика та бізнес-аналітика» 
20 10 

3 роки 

10 

місяців 

Освітньо-професійна програма «Міжнародна 

економіка та міжнародні бізнес-комунікації» 
30 10 

3 роки 

10 

місяців 

Освітньо-професійна програма «Цифрові 

технології в бізнесі» 
20 10 

3 роки 

10 

місяців 

07 Управління 

та 

адмініструванн

я 

071 Облік і 

оподаткування 

 

Банківських 

технологій та 

бізнесу 

130 

 

Освітньо-професійна програма «Облікове та 

правове забезпечення бізнес-комунікацій» 
30 10 

3 роки 

10 

місяців 

Освітньо-професійна програма «Облік і 

оподаткування» 
40 30 

3 роки 

10 

місяців 

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Соціальних та 

економічних 

відносин 

450 
Освітньо-професійна програма «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 
235 200 

3 роки 

10 

місяців 

073 Менеджмент 

Соціальних та 

економічних 

відносин 

25 
Освітньо-професійна програма 

«Менеджмент персоналу» 
20 0 

3 роки 

10 

місяців 

12 

Інформаційні 

технології 

125 Кібербезпека 

Соціальних та 

економічних 

відносин 

30 
Освітньо-професійна програма  

«Кібербезпека в фінансових технологіях» 
25 0 

3 роки 

10 

місяців 



 

23 Соціальна 

робота 

232 Соціальне 

забезпечення 

Соціальних та 

економічних 

відносин 

25 
Освітньо-професійна програма «Соціальне 

забезпечення» 
20 0 

3 роки 

10 

місяців 

Разом 6  790 9 440 270 - 

Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 

07 Управління 

та 

адмініструванн

я 

 

071 Облік і 

оподаткування 
50 

Освітньо-професійна програма «Облік і 

оподаткування» 
0 0 

3 роки 

10 

місяців 

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

175 
Освітньо-професійна програма «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 
0 0 

3 роки 

10 

місяців 

073 Менеджмент 50 
Освітньо-професійна програма 

«Менеджмент» 
0 0 

3 роки 

10 

місяців 

08 Право 081 Право 50 
Освітньо-професійна програма   

«Право» 
0 0 

3 роки 

10 

місяців 

12 

Інформаційні 

технології 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

120 
Освітньо-професійна програма «Інженерія 

програмного забезпечення» 
0 0 

3 роки 

10 

місяців 

Всього 5 445 5 0 0 - 

Разом - 1235 - 440 270 - 



Перелік спеціальностей та освітніх програм для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня  бакалавра на 

основі ПЗСО на небюджетні конкурсні пропозиції  

Таблиця 1.2 

Галузь знань Спеціальність 

Навчально-

науковий 

інститут 

Освітня програма 

Обсяг набору 
Термін 

навчання 
денна 

форма 

заочна 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 

Університет банківської справи  

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка 

Соціальних та 

економічних 

відносин 

Освітньо-професійна програма «Економічна 

кібернетика та бізнес-аналітика» 
5* 5* 

3 роки 

10 

місяців 

Освітньо-професійна програма «Міжнародна 

економіка та міжнародні бізнес-комунікації» 
5* 5* 

3 роки 

10 

місяців 

Освітньо-професійна програма «Цифрові технології 

в бізнесі» 
5* 5* 

3 роки 

10 

місяців 

07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування 

Банківських 

технологій та 

бізнесу 

Освітньо-професійна програма «Облікове та правове 

забезпечення бізнес-комунікацій» 
5* 5* 

3 роки 

10 

місяців 

Освітньо-професійна програма «Облік і 

оподаткування» 
5* 5* 

3 роки 

10 

місяців 

072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

Соціальних та 

економічних 

відносин 

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 
10* 5* 

3 роки 

10 

місяців 

073 Менеджмент 

Соціальних та 

економічних 

відносин 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент 

персоналу» 
5* 0 

3 роки 

10 

місяців 

12 Інформаційні 

технології 
125 Кібербезпека 

Соціальних та 

економічних 

відносин 

Освітньо-професійна програма  «Кібербезпека в 

фінансових технологіях» 
5* 0 

3 роки 

10 

місяців 



*Додатковий набір з 2022 року дозволено додатковий набір на денну форму навчання 

23 Соціальна 

робота 

232 Соціальне 

забезпечення 

Соціальних та 

економічних 

відносин 

Освітньо-професійна програма «Соціальне 

забезпечення» 
5* 0 

3 роки 

10 

місяців 

Всього 6  9 50 30 - 

 

 

 

 

 

 

Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 

07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і оподаткування 
Освітньо-професійна програма «Облік і 

оподаткування» 
45 5 

3 роки 

10 

місяців 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 
165 10 

3 роки 

10 

місяців 

073 Менеджмент Освітньо-професійна програма «Менеджмент» 45 5 

3 роки 

10 

місяців 

08 Право 081 Право 
Освітньо-професійна програма   

«Право» 
45 5 

3 роки 

10 

місяців 

12 Інформаційні 

технології 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 

Освітньо-професійна програма «Інженерія 

програмного забезпечення» 
115 5 

3 роки 

10 

місяців 

Всього 5 5 415 30 - 

Разом по 

Університету 
- - 465 60 - 



Додаток 2 

Перелік спеціальностей та освітніх програм  для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня  бакалавра на 

основі ОКР молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра (зі скороченим терміном навчання) 

Таблиця 2.1 

Галузь знань Спеціальність Навчально-

науковий 

інститут 

Освітня програма Курс Термін 

навчання 

Джерела фінансування Форма 

здобуття 

освіти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Університет банківської справи  

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 

Соціальних 

та 

економічних 

відносин 

Освітньо-професійна 

програма «Економічна 

кібернетика та бізнес-

аналітика» 
1курс (зі 

скороченим 

терміном) 

1 рік 10 

місяців 

За рахунок видатків 

державного бюджету; за 

кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

Денна, 

заочна Освітньо-професійна 

програма «Міжнародна 

економіка та міжнародні 

бізнес-комунікації» 

07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування 

Банківських 

технологій 

та бізнесу 

Освітньо-професійна 

програма «Облік і 

оподаткування» 

1курс (зі 

скороченим 

терміном) 

1 рік 10 

місяців 

За рахунок видатків 

державного бюджету; за 

кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

 

Денна, 

заочна 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Соціальних 

та 

економічних 

відносин 

Освітньо-професійна 

програма «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

1курс (зі 

скороченим 

терміном) 

* 1 рік 10 

місяців; 

** 2 роки 

10 

місяців 

За рахунок видатків 

державного бюджету; за 

кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

 

Денна, 

заочна 

073 

Менеджмент 

Соціальних 

та 

економічних 

відносин 

Освітньо-професійна 

програма «Менеджмент 

персоналу» 

1курс (зі 

скороченим 

терміном) 

* 1 рік 10 

місяців 

За рахунок видатків 

державного бюджету; за 

кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

 

Денна 

12 Інформаційні 

технології 

125 

Кібербезпека 

Соціальних 

та 

економічних 

відносин 

Освітньо-професійна 

програма  «Кібербезпека 

в фінансових 

технологіях» 

1курс (зі 

скороченим 

терміном) 

2 роки 10 

місяців 

За рахунок видатків 

державного бюджету; за 

кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

Денна 



* Набір проводиться на основі освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальністю 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування; 

** Набір проводиться на основі попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за іншими 

спеціальностями, окрім спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

 

 

Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 

07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і оподаткування 

Освітньо-професійна 

програма «Облік і 

оподаткування» 

1курс (зі 

скороченим 

терміном) 

1 рік 10 

місяців 

За рахунок видатків 

державного бюджету; за 

кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

Денна, 

заочна 

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Освітньо-професійна 

програма «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

1курс (зі 

скороченим 

терміном) 

* 1 рік 10 

місяців; 

** 2 роки 

10 

місяців 

За рахунок видатків 

державного бюджету; за 

кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

Денна, 

заочна 

073 Менеджмент 
Освітньо-професійна 

програма «Менеджмент» 

1 курс (зі 

скороченим 

терміном) 

1 рік 10 

місяців 

За рахунок видатків 

державного бюджету; за 

кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

Денна, 

заочна 

08 Право 081 Право 

Освітньо-професійна 

програма  

«Право» 

1курс (зі 

скороченим 

терміном) 

1 рік 10 

місяців 

За кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

Денна, 

заочна 

12 Інформаційні 

технології 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 

 Освітньо-професійна 

програма «Інженерія 

програмного 

забезпечення» 

1курс (зі 

скороченим 

терміном) 

2 роки 10 

місяців 

За рахунок видатків 

державного бюджету; за 

кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

Денна, 

заочна 



Перелік спеціальностей та освітніх програм для прийому на навчання  

та здобуття освітнього ступеня бакалавра осіб, які не менше одного року  

здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю 

та виконують у повному обсязі навчальний план 

Таблиця 2.2 

Галузь знань Спеціальність Навчально-

науковий 

інститут 

Освітня програма Курс Термін 

навчання 

Джерела 

фінансування 

Форма 

здобуття 

освіти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Університет банківської справи 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 

Соціальних та 

економічних 

відносин 

Освітньо-професійна 

програма «Економічна 

кібернетика та бізнес-

аналітика» та освітньо-

професійна програма 

«Міжнародна економіка та 

міжнародні бізнес-

комунікації» 

3 курс 
1 рік 10 

місяців 

за кошти 

фізичних та/або 

юридичних осіб 

Денна, 

заочна 

07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування 

Банківських 

технологій та 

бізнесу 

Освітньо-професійна 

програма «Облік і 

оподаткування» 

3 курс 
1 рік  

10 місяців 

за кошти 

фізичних та/або 

юридичних осіб 

Денна, 

заочна 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Соціальних та 

економічних 

відносин 

Освітньо-професійна 

програма «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

3 курс 
1 рік 10 

місяців 

за кошти 

фізичних та/або 

юридичних осіб 

Денна, 

заочна 

073 

Менеджмент 

Соціальних та 

економічних 

відносин 

Освітньо-професійна 

програма «Менеджмент 

персоналу» 

3 курс 
1 рік 10 

місяців 

за кошти 

фізичних та/або 

юридичних осіб 

Денна 

12 Інформаційні 

технології 

125 

Кібербезпека 

Соціальних та 

економічних 

відносин 

Освітньо-професійна 

програма «Кібербезпека в 

фінансових технологіях» 

2 курс 
2 роки 10 

місяців 

за кошти 

фізичних та/або 

юридичних осіб 

Денна 

Черкаський навчально-науковий інститут  

07 Управління та 

адміністрування 
071 Облік і оподаткування 

Освітньо-професійна 

програма  «Облік і 

оподаткування» 

3 курс 
1 рік 10 

місяців 

за кошти 

фізичних та/або 

юридичних осіб 

Денна 



 

07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Освітньо-професійна 

програма «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

3 курс 

1 рік 10 

місяців; 

2 роки  

10 місяців 

за кошти 

фізичних та/або 

юридичних осіб 

Денна 

07 Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 

Освітньо-професійна 

програма  «Менеджмент» 
3 курс 

1 рік 10 

місяців 

за кошти 

фізичних та/або 

юридичних осіб 

Денна 

08 Право 081 Право 

Освітньо-професійна 

програма  

«Право» 

3 курс 
1 рік 10 

місяців 

за кошти 

фізичних та/або 

юридичних осіб 

Денна 

12 Інформаційні 

технології 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 

Освітньо-професійна 

програма «Інженерія 

програмного забезпечення» 

2 курс 
2 роки  

10 місяців 

за кошти 

фізичних та/або 

юридичних осіб 

Денна 



Додаток 3 

Перелік  спеціальностей  та освітніх програм  для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра 

 

Галузь знань Спеціальність Ліцензійний 

обсяг 

Освітня програма Обсяг набору Термін 

навчання 

Навчально-науковий 

інститут денна 

форм

а 

заочн

а 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Університет банківської справи 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 

100 

 

Освітньо-професійна програма 

«Економічна кібернетика» 
25 10 

1 рік  

4 місяці 

Соціальних та 

економічних відносин 

Освітньо-професійна програма 

«Управління персоналом та 

економіка праці» 

25 10 
1 рік 

4 місяці 

Освітньо-професійна програма 

«Міжнародний бізнес» 
20 10 

1 рік 

4 місяці 

07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування 
105 

Освітньо-професійна програма 

«Облік і оподаткування» 
10 25 

1 рік 

4 місяці 
Банківських 

технологій та бізнесу Освітньо-наукова програма «Облік 

в глобальному цифровому 

суспільстві» 

10 0 
1 рік 

9 місяців 

Освітньо-професійна програма 

«Облік, оподаткування та аудит» 
30 30 

1 рік 

4 місяці 

Соціальних та 

економічних відносин 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

345 

Освітньо-професійна програма 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

180 150 
1 рік 

4 місяці 

Банківських 

технологій та бізнесу,  

Соціальних та 

економічних відносин 

Освітньо-наукова програма 

«Фінанси та банківська справа» 
15 0 

1 рік 

9 місяців 

Банківських 

технологій та бізнесу 

073 Менеджмент 70 

Освітньо-професійна програма 

«Бізнес-адміністрування» 
35 0 

1 рік 

4 місяці 
Соціальних та 

економічних відносин 
Освітньо-професійна програма 

«Управління фінансово-

економічною безпекою»  

35 0 
1 рік 

4 місяці 

Всього 4 620 10 385 235 - 
- 



 

 

Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 

07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування 
50 

Освітньо-професійна програма 

«Облік і оподаткування» 
30 20 

1 рік 

4 місяці 

Черкаський 

навчально-науковий 

інститут 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

115 

Освітньо-професійна програма 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

70 45 
1 рік 

4 місяці 

073 Менеджмент 20 
Освітньо-професійна програма 

«Менеджмент» 
20 0 

1 рік 

4 місяці 

Всього 3 185 3 120 65 -  

Разом по 

Університету 
- 805 - 505 300 -  


