
Додаток 1 
до Правил прийому на навчання до Приватної установи «Університет «Київська школа економіки» 2018 році (нова редакція) 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста для 
здобуття освітнього ступеня магістра 

Спеціальності, освітні  
програми, за якими   
здійснюється прийом  
на навчання у 2018    
році на ОС магістра 

Перелік 
галузей знань (науки), напрямів підготовки, спеціальностей ОКР ОС 

бакалавра, спеціаліста 

Вступні випробування Кількість місць за 
кошти фізичних, 
юридичних осіб 

051 Економіка 
 
Освітня програма: 
Економічний аналіз 
 

Економічні науки 
Економічна геологія 
Економічна теорія та історія економічної думки 
Світове господарство і міжнародні економічні відносини 
Економіка та управління національним господарством 
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 
Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 
Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища 
Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика 
Гроші, фінанси і кредит 
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) 
Статистика (галузь науки «Економічні науки») 
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці 
Економічна безпека держави 
Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності 
Економіка і підприємництво 
Міжнародні економічні відносини 
Економічна теорія  
Економічна кібернетика 
Міжнародна економіка 
Фінанси  
Банківська справа  
Облік і аудит 
Економіка підприємства  
Маркетинг 
Управління персоналом і економіка праці 
Прикладна статистика (напрям підготовки «Економіка і підприємництво»)  
Бухгалтерський облік  
Біржова діяльність  
Комерційна діяльність  
Оподаткування 
Фінанси і кредит 
Економічна та соціальна географія 

Фахове випробування; 
Єдиний вступний іспит з іноземної мови 

60 



Інші галузі знань (науки), напрямів підготовки, спеціальностей ОКР 
бакалавра, спеціаліста 

Додаткове фахове випробування; 
Фахове випробування; 
Єдиний вступний іспит з іноземної мови 

051 Економіка 
 
Освітня програма: 
Економіка бізнесу та 
фінансів 
 

Економічні науки 
Економічна геологія 
Економічна теорія та історія економічної думки 
Світове господарство і міжнародні економічні відносини 
Економіка та управління національним господарством 
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 
Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 
Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища 
Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика 
Гроші, фінанси і кредит 
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) 
Статистика (галузь науки «Економічні науки») 
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці 
Економічна безпека держави 
Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності 
Економіка і підприємництво 
Міжнародні економічні відносини 
Економічна теорія  
Економічна кібернетика 
Міжнародна економіка 
Фінанси  
Банківська справа  
Облік і аудит 
Економіка підприємства  
Маркетинг 
Управління персоналом і економіка праці 
Прикладна статистика (напрям підготовки «Економіка і підприємництво»)  
Бухгалтерський облік  
Біржова діяльність  
Комерційна діяльність  
Оподаткування 
Фінанси і кредит 
Економічна та соціальна географія 

Фахове випробування; 
Єдиний вступний іспит з іноземної мови 

40 

Інші галузі знань (науки), напрямів підготовки, спеціальностей ОКР 
бакалавра, спеціаліста 

Додаткове фахове випробування;  
Фахове випробування; 
Єдиний вступний іспит з іноземної мови 

073 Менеджмент 
 
Освітня програма: 
Бізнес-адміністрування 

Управління проектами і програмами 
Світове господарство і міжнародні економічні відносини 
Економіка та управління національним господарством 
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 

Фахове випробування; 
Вступний іспит з англійської мови 

70 



Гроші, фінанси і кредит 
Теорія і методика управління освітою 
Менеджмент організацій  
Організація виробництва  
Організація обслуговування населення  
Організація обслуговування на транспорті  
Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності  
Менеджмент антимонопольної діяльності 
Логістика  
Менеджмент інноваційної  діяльності  
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)  
Міжнародний бізнес  
Управління персоналом та економіка праці 
Управління та адміністрування 
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
Менеджмент інвестиційної діяльності 
Адміністративний менеджмент 
Управління в сфері економічної конкуренції 
Інші галузі знань (науки), напрямів підготовки, спеціальностей ОКР 
бакалавра, спеціаліста 

Додаткове фахове випробування;  
Фахове випробування; 
Вступний іспит з англійської мови 

073 Менеджмент 
 
Освітня програма: 
Бізнес-адміністрування 
в галузі штучного 
інтелекту та аналізу 
даних 

Управління проектами і програмами 
Світове господарство і міжнародні економічні відносини 
Економіка та управління національним господарством 
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 
Гроші, фінанси і кредит 
Теорія і методика управління освітою 
Менеджмент організацій  
Організація виробництва  
Організація обслуговування населення  
Організація обслуговування на транспорті  
Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності  
Менеджмент антимонопольної діяльності 
Логістика  
Менеджмент інноваційної  діяльності  
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)  
Міжнародний бізнес  
Управління персоналом та економіка праці 
Управління та адміністрування 
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
Менеджмент інвестиційної діяльності 

Фахове випробування; 
Вступний іспит з англійської мови 

30 



Адміністративний менеджмент 
Управління в сфері економічної конкуренції 
Інші галузі знань (науки), напрямів підготовки, спеціальностей ОКР 
бакалавра, спеціаліста 

Додаткове фахове випробування;  
Фахове випробування; 
Вступний іспит з англійської мови 
 

281 Публічне 
управління та 
адміністрування 
 
Освітня програма: 
Публічна політика та 
врядування 

Публічне управління та адміністрування Фахове випробування; 
Вступний іспит з англійської мови 

50 

Інші галузі знань (науки), напрямів підготовки, спеціальностей ОКР 
бакалавра, спеціаліста 

Додаткове фахове випробування;  
Фахове випробування; 
Вступний іспит з англійської мови 

 

 

 

 

 

 


