
Назва Код Код Назва Денна Заочна

філологія 6.020303

філологія 035

переклад 7.02030304

Інші спеціальності

Співбесіда                 
Іноземна мова,              
Теорія та практика 
перекладу

економічна кібернетика 6.030502

економічна кібернетика 7.03050201

еконміка 051

Інші спеціальності

Співбесіда,                                  
ЄВІ з іноземної мови,                                          
Фахове вступне 
випробування

облік і аудит 6.030509

облік і аудит 7.03050901

облік і оподаткування 071

Термін навчання

035 Філологія 
035.041 (Германські мови та 

літеартури (переклад включно), 
перша - англійська

1 Курс 1р.5м. 1р.5м.

035 Філологія

Економічна кібернетика 1 Курс 1р.5м.1р.5м.

1 КурсОблік і оподаткування071

Фахове 
випробування, іспит 

з іноземної мови

071 Облік і оподаткування

1р.5м.1р.5м.Облік і оподаткування

Приватне акціонерне товариство "Приватний вищий навчальний заклад " Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій"

Споріднені спеціальності ОС бакалавра, напрями 
підготовки ОКР бакалавра /  Інші спеціальності ОС 

бакалавра, Спеціальності ОКР спеціаліста Спеціалізація (освітня програма)

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

ЄВІ з іноземної мови,              
Фахове вступне 
випробування

Іноземна мова,              
Теорія та практика 
перекладу

КурсСпеціальності ОС магістра

 051 Економіка

051 Економіка

та інформаційних технологій» в 2019 році
до ПрАТ «ПВНЗ «Запорізькій інститут економіки 

Додаток 3 до Правил прийому

ЄВІ з іноземної мови,              
Фахове вступне 
випробування



Інші спеціальності

Співбесіда,                                  
ЄВІ з іноземної мови,                                          
Фахове вступне 
випробування

фінанси і кредит 6.030508

фінанси і кредит 7.03050801

фінанси, банківська права та 
страхування 072

Інші спеціальності

Співбесіда,                                  
ЄВІ з іноземної мови,                                          
Фахове вступне 
випробування

менеджмент 6.030601
менеджмент організацій і 
адміністрування 7.03060101

Управління інноваційною діяльністю                                                          
менеджмент 073

Інші спеціальності

Управління туристичною діяльністю Співбесіда,                                  
ЄВІ з іноземної мови,                                          
Фахове вступне 
випробування

маркетинг 6.030507

маркетинг 7.03050701

маркетинг 075

Інші спеціальності

Співбесіда,                                  
ЄВІ з іноземної мови,                                          
Фахове вступне 
випробування

економіка підприємства 6.030504

економіка підприємства 7.03050401

підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 076

1 КурсОблік і оподаткування071

1 Курс

073 Менеджмент

073 Менеджмент

1р.5м. 1р.5м.072 Фінанси, банківська права та 
страхування

Фінанси, банківська права та 
страхування

1р.5м.1р.5м.Облік і оподаткування

Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

1 Курс

072 Фінанси, банківська права та страхування

1р.5м. 1р.5м.

075 1 Курс 1р.5м. 1р.5м.

1 Курс 1р.5м. 1р.5м.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

075 Маркетинг

Маркетинг

ЄВІ з іноземної мови,              
Фахове вступне 
випробування

ЄВІ з іноземної мови,              
Фахове вступне 
випробування

ЄВІ з іноземної мови,              
Фахове вступне 
випробування

ЄВІ з іноземної мови,              
Фахове вступне 
випробування



Інші спеціальності

Співбесіда,                                  
ЄВІ з іноземної мови,                                          
Фахове вступне 
випробування

програмна інженерія 6.050103

комп'ютерна інженерія 6.050102

комп'ютерні науки 6.050101

комп'ютені системи та мережі 7.05010201

інженерія програмного забезпечення 121

комп'ютерні науки 122

комп'ютерна інженерія 123

Інші спеціальності

Співбесіда,                                  
ЄВІ з іноземної мови,                                          
Фахове вступне 
випробування

програмна інженерія 6.050103

комп'ютерна інженерія 6.050102

комп'ютерні науки 6.050101

комп'ютені системи та мережі 7.05010201

інженерія програмного забезпечення 121

комп'ютерні науки 122

комп'ютерна інженерія 123

Інші спеціальності

Співбесіда,                                  
ЄВІ з іноземної мови,                                          
Фахове вступне 
випробування

публічне управління та адміністрування 281
ЄВІ з іноземної мови,              
Фахове вступне 
випробування

Інші спеціальності

Співбесіда,                                  
ЄВІ з іноземної мови,                                          
Фахове вступне 
випробування

1р.5м. 1р.5м.

123 Комп'ютерна інженерія

1 Курс 1р.5м.1р.5м.

121 Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного 
забезпечення Інженерія програмного забезпечення

123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія 1 Курс

281 Публічне управління та 
адміністрування

Публічне управління та 
адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

1 Курс 1р.5м. 1р.5м.

ЄВІ з іноземної мови,              
Фахове вступне 
випробування

ЄВІ з іноземної мови,              
Фахове вступне 
випробування



будівництво 6.060101

промислове та цивільне будівництво 7.06010101

будівництво 192

Інші спеціальності

Співбесіда,                           
Іноземна мова,                                      
Фахове вступне 
випробування

міжнародна економіка 6.030503

міжнародна економіка 7.03050301

міжнародні економічні відносини 292

Інші спеціальності

Співбесіда,                                  
ЄВІ з іноземної мови,                                          
Фахове вступне 
випробування

1р.5м.1р.5м.

Іноземна мова,                                 
Фахове вступне 
випробування

Міжнародні економічні відносини 1р.5м.1р.5м.

ЄВІ з іноземної мови,              
Фахове вступне 
випробування

292 Міжнародні економічні відносини

192 Будівництво та цивільна інженерія

192 Будівництво та цивільна 
інженерія Будівництво та цивільна інженерія 1 Курс

292 Міжнародні економічні 
відносини 1 Курс


