
 



 

Відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 

України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

11 жовтня 2019 року № 1285 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 

грудня 2019 року за № 1192/34163 та наказу Міністерства освіти і науки України 

від 29 жовтня 2018 року за № 1172 «Про затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти внести зміни до Правил прийому на навчання 

до Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету в 2020 році: 

Таблицю 2  викласти у такій редакції: 



Назва Код Код Назва

прикладна статистика  5.03050601

інформаційна діяльність підприємства        5.03050201

економіка підприємства             5.03050401

маркетингова діяльність 5.03050701

комерційна діяльність 5.03050702

фінанси і кредит      5.03050801

оціночна діяльність 5.03050802

бухгалтерський облік 5.03050901

економіка            051

облік і оподаткування 071

фінанси, банківська справа та страхування 072

маркетинг 075

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101

обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102

обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201

розробка програмного забезпечення 5.05010301

інформаційна діяльність підприємства        5.03050201

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

інженерія програмного забезпечення 121

комп'ютерні науки та інформаційні технології 122

комп'ютерні  мережі 123

інші спеціальності

1р 10м

Інформаційні 

системи та 

технології

Інформаційні технології 

у бізнесі

Фахове 

випробування;

 ЗНО з української 

мови та 

літератури

1 курс

Споріднені спеціальності / Інші спеціальності ОКР молодшого спеціаліста, 

ОС бакалавра та магістра

Спеціальності освітнього 

ступеня бакалавра

Спеціалізація (освітня 

програма) /може 

повторювати назву 

спеціальності/

Вступні 

випробування
Курс

Термін 

навчання

Ліцензований 

обсяг

Таблиця 2

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий/третій курс                                                   

(з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно - економічний інститут

Денна, Бакалавр (з  нормативним та скороченим терміном навчання)

Конкурсні 

пропозиції

 051 Економіка

Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету, Економіки, менеджменту та права

Фіксована

126 Інформаційні системи та технології

Фіксована

Фахове 

випробування;

 ЗНО з української 

мови та 

літератури;

 ЗНО з 

математики

1 курс 1р 10м051 Економіка Економіка підприємства 30

15126
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прикладна статистика  5.03050601

інформаційна діяльність підприємства        5.03050201

економіка підприємства             5.03050401

маркетингова діяльність 5.03050701

комерційна діяльність 5.03050702

фінанси і кредит      5.03050801

оціночна діяльність 5.03050802

бухгалтерський облік 5.03050901

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102

організація виробництва           5.03060101

організація обслуговування населення 5.14010202

економіка            051

облік і оподаткування 071

фінанси, банківська справа та страхування 072

менеджмент 073

маркетинг 075

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

фінанси і кредит      5.03050801

прикладна статистика  5.03050601

економіка підприємства             5.03050401

оціночна діяльність   5.03050802

бухгалтерський облік  5.03050901

економіка   051

облік і оподаткування 071

фінанси, банківська справа та страхування 072

економіка підприємства             5.03050401

прикладна статистика  5.03050601

бухгалтерський облік  5.03050901

оціночна діяльність   5.03050802

фінанси і кредит      5.03050801

економіка   051

облік і оподаткування 071

фінанси, банківська справа та страхування 072

281

Публічне 

управління та 

адміністрування

Публічне управління та 

адміністрування

Фахове 

випробування;

 ЗНО з української 

мови та 

літератури;

 ЗНО з 

математики

1 курс 30 2р 10м

071 Облік і оподаткування

Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету, Обліково-фінансовий

071
Облік і 

оподаткування
Облік і оподаткування

Фахове 

випробування; 

ЗНО з української 

мови та 

літератури;  ЗНО з 

математики

1 курс 30

281 Публічне управління та адміністрування

Фіксована

1р 10м Фіксована

072 Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування

Фінанси, банківська 

справа та страхування
1 курс 20 1р 10м Фіксована

Фахове 

випробування;

 ЗНО з української 

мови та 

літератури;

  ЗНО з 

математики.
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консервування 5.05170102

ресторанне обслуговування 5.14010102

зберігання і переробка зерна  5.05170103

виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і 

харчових концентратів
5.05170104

виробництво цукристих речовин та полісахаридів 5.05170105

бродильне виробництво і виноробство 5.05170106

виробництво жирів і жирозамінників 5.05170107

зберігання, консервування та переробка плодів і овочів 5.05170108

зберігання, консервування та переробка м'яса 5.05170109

зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів 5.05170110

зберігання, консервування та переробка молока 5.05170111

виробництво харчової продукції 5.05170101

харчові технології 181

готельно-ресторанна справа 241

інші спеціальності

соціальна робота 231

соціальне забезпечення 232

інші спеціальності

прикладна статистика  5.03050601

інформаційна діяльність підприємства        5.03050201

економіка підприємства             5.03050401

маркетингова діяльність 5.03050701

комерційна діяльність 5.03050702

фінанси і кредит      5.03050801

оціночна діяльність 5.03050802

бухгалтерський облік 5.03050901

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102

організація виробництва           5.03060101

організація обслуговування населення 5.14010202

економіка            051

облік і оподаткування 071

фінанси, банківська справа та страхування 072

менеджмент 073

маркетинг 075

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

інші спеціальності

2 курс 2р 10м

15 1р 10м181 Харчові технології

232
Соціальне 

забезпечення
Соціальне забезпечення

Фахове 

випробування; 

ЗНО з української 

мови та 

літератури 

34

181 Харчові технології

Фіксована

232 Соціальне забезпечення

Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету, Економіки, менеджменту та права

Небюджетна

281 Публічне управління та адміністрування

Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету, Торгівлі, маркетингу та сфери обслуговування

Харчові технології 

Фахове 

випробування; 

ЗНО з української 

мови та 

літератури

1 курс

281

Публічне 

управління та 

адміністрування

Публічне управління та 

адміністрування

Фахове 

випробування; 

ЗНО з української 

мови та 

літератури;

 ЗНО з 

математики або 

ЗНО з історії 

України

2 курс 92 2р 10м Небюджетна
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туристичне обслуговування 5.14010301

туризм 242

інші спеціальності

прикладна статистика  5.03050601

інформаційна діяльність підприємства        5.03050201

економіка підприємства             5.03050401

маркетингова діяльність 5.03050701

комерційна діяльність 5.03050702

фінанси і кредит      5.03050801

оціночна діяльність 5.03050802

бухгалтерський облік 5.03050901

економіка            051

облік і оподаткування 071

фінанси, банківська справа та страхування 072

маркетинг 075

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102

туристичне обслуговування 5.14010301

готельне обслуговування 5.14010101

організація виробництва           5.03060101

ресторанне обслуговування 5.14010102

організація обслуговування населення 5.14010202

менеджмент 073

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

технології легкої промисловості 182

готельно-ресторанна справа 241

туризм 242

транспортні технології 275

242 Туризм

051 Економіка

Небюджетна

21 2р 10м

Менеджмент 

Менеджмент 

організацій 

Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Фахове 

випробування;

 ЗНО з української 

мови та 

літератури; 

ЗНО з математики 

або ЗНО з історії 

України

3 курс 1р 10м

191

Фахове 

випробування; 

ЗНО з української 

мови та 

літератури

2 курс

Економіка051 Економіка підприємства 

Фахове 

випробування;

 ЗНО з української 

мови та 

літератури;

 ЗНО з 

математики або 

ЗНО з історії 

України

3 курс 1р 10м

073

Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету, Економіки, менеджменту та права

Небюджетна

2

Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету, Торгівлі, маркетингу та сфери обслуговування

242 Туризм Туризм

073 Менеджмент

Небюджетна
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правознавство 5.03040101

правоохоронна діяльність 5.03040102

право 081

правоохоронна діяльність 262

інші спеціальності

обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101

обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102

обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201

розробка програмного забезпечення 5.05010301

інформаційна діяльність підприємства        5.03050201

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

інженерія програмного забезпечення 121

комп'ютерні науки та інформаційні технології 122

комп'ютерні  мережі 123

інші спеціальності

інші спеціальності 292

Міжнародні 

економічні 

відносини

Міжнародний бізнес

Фахове 

випробування; 

ЗНО з української 

мови та 

літератури

3 курс 4 1р 10м Небюджетна

фінанси і кредит      5.03050801

прикладна статистика  5.03050601

економіка підприємства             5.03050401

оціночна діяльність   5.03050802

бухгалтерський облік  5.03050901

економіка   051

облік і оподаткування 071

фінанси, банківська справа та страхування 072

економіка підприємства             5.03050401

прикладна статистика  5.03050601

бухгалтерський облік  5.03050901

оціночна діяльність   5.03050802

фінанси і кредит      5.03050801

економіка   051

облік і оподаткування 071

фінанси, банківська справа та страхування 072

Фахове 

випробування; 

ЗНО з української 

мови та 

літератури; 

ЗНО з математики 

або ЗНО з історії 

України

3 курс 1р 10м072

126 Інформаційні системи та технології

126

Інформаційні 

системи та 

технології

Інформаційні технології 

у бізнесі

Фахове 

випробування;

 ЗНО з української 

мови та 

літератури

3 курс 30 1р 10м Небюджетна

Фахове 

випробування; 

ЗНО з української 

мови та 

літератури

3 курс 1р 10м

071
Облік і 

оподаткування
Облік і оподаткування

Фахове 

випробування; 

ЗНО з української 

мови та 

літератури;

 ЗНО з 

математики або 

ЗНО з історії 

України

3 курс 1р 10м

081 Право Право

071 Облік і оподаткування

Небюджетна

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Небюджетна

2

081 Право

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування

Фінанси, банківська 

справа та страхування

Небюджетна

292 Міжнародні економічні відносини

Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету, Обліково-фінансовий

129

87
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прикладна статистика  5.03050601

інформаційна діяльність підприємства        5.03050201

економіка підприємства             5.03050401

маркетингова діяльність 5.03050701

комерційна діяльність 5.03050702

фінанси і кредит      5.03050801

оціночна діяльність 5.03050802

бухгалтерський облік 5.03050901

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102

організація виробництва           5.03060101

організація обслуговування населення 5.14010202

економіка            051

облік і оподаткування 071

фінанси, банківська справа та страхування 072

менеджмент 073

маркетинг 075

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської 

продукції
5.03051002

оціночна діяльність   5.03050802

маркетингова діяльність          5.03050701

комерційна діяльність 5.03050702

товарознавство та комерційна діяльність     5.03051001

прикладна статистика  5.03050601

економіка   051

облік і оподаткування 071

фінанси, банківська справа та страхування 072

маркетинг 075

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

075 Маркетинг

Маркетинг 

Логістика

Фахове 

випробування;

 ЗНО з української 

мови та 

літератури;

 ЗНО з 

математики або 

ЗНО з історії 

України

3 курс 13 1р 10м

1р 10м3 курс076

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова діяльність

Товарознавство та 

комерційна логістика

Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету, Торгівлі, маркетингу та сфери обслуговування

075 Маркетинг

Небюджетна

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Небюджетна71

Фахове 

випробування;

 ЗНО з української 

мови та 

літератури;

 ЗНО з 

математики або 

ЗНО з історії 

України

6



консервування 5.05170102

ресторанне обслуговування 5.14010102

зберігання і переробка зерна  5.05170103

виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і 

харчових концентратів
5.05170104

виробництво цукристих речовин та полісахаридів 5.05170105

бродильне виробництво і виноробство 5.05170106

виробництво жирів і жирозамінників 5.05170107

зберігання, консервування та переробка плодів і овочів 5.05170108

зберігання, консервування та переробка м'яса 5.05170109

зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів 5.05170110

зберігання, консервування та переробка молока 5.05170111

виробництво харчової продукції 5.05170101

харчові технології 181

готельно-ресторанна справа 241

інші спеціальності

готельне обслуговування 5.14010101

організація обслуговування населення 5.14010202

туристичне обслуговування 5.14010301

ресторанне обслуговування 5.14010102

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

технології легкої промисловості 182

готельно-ресторанна справа 241

туризм 242

інші спеціальності

241 Готельно-ресторанна справа

Небюджетна

2р 6м Небюджетна

Фахове 

випробування; 

ЗНО з української 

мови та 

літератури

3 курс 1р 10м241
Готельно-

ресторанна справа 

Готельно-ресторанна 

справа

181 Харчові технології

181 Харчові технології Харчові технології 

Фахове 

випробування;

ЗНО з української 

мови та 

літератури

3 курс 62

31
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Назва Код Код Назва

прикладна статистика  5.03050601

інформаційна діяльність підприємства        5.03050201

економіка підприємства             5.03050401

маркетингова діяльність 5.03050701

комерційна діяльність 5.03050702

фінанси і кредит      5.03050801

оціночна діяльність 5.03050802

бухгалтерський облік 5.03050901

економіка            051

облік і оподаткування 071

фінанси, банківська справа та страхування 072

маркетинг 075

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

прикладна статистика  5.03050601

інформаційна діяльність підприємства        5.03050201

економіка підприємства             5.03050401

маркетингова діяльність 5.03050701

комерційна діяльність 5.03050702

фінанси і кредит      5.03050801

оціночна діяльність 5.03050802

бухгалтерський облік 5.03050901

економіка            051

облік і оподаткування 071

фінанси, банківська справа та страхування 072

маркетинг 075

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету, Економіки, менеджменту та права

Вступні 

випробування
Курс

Термін 

навчання

Заочна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)

Споріднені спеціальності / Інші спеціальності ОКР молодшого спеціаліста, 

ОС бакалавра та магістра

Спеціальності освітнього 

ступеня бакалавра
Ліцензований 

обсяг

Спеціалізація (освітня 

програма) /може 

повторювати назву 

спеціальності/

Конкурсні 

пропозиції

051

051 Економіка

Небюджетна

051 Економіка

051 Економіка

Економіка підприємства  

Цифрова економіка

Фахове 

випробування;

 ЗНО з української 

мови та 

літератури;

 ЗНО з 

математики

1 курс 33 2р 6м Фіксована

Економіка

Економіка підприємства  

Цифрова економіка

Фахове 

випробування;

 ЗНО з української 

мови та 

літератури;

 ЗНО з історії 

України

1 курс 2р 6м32
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організація обслуговування на транспорті                       5.03060102

туристичне обслуговування 5.14010301

готельне обслуговування 5.14010101

організація виробництва           5.03060101

ресторанне обслуговування 5.14010102

організація обслуговування населення 5.14010202

менеджмент 073

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

технології легкої промисловості 182

готельно-ресторанна справа 241

туризм 242

транспортні технології 275

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102

туристичне обслуговування 5.14010301

готельне обслуговування 5.14010101

організація виробництва           5.03060101

ресторанне обслуговування 5.14010102

організація обслуговування населення 5.14010202

менеджмент 073

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

технології легкої промисловості 182

готельно-ресторанна справа 241

туризм 242

транспортні технології 275

правознавство 5.03040101

правоохоронна діяльність 5.03040102

право 081

правоохоронна діяльність 262

інші спеціальності

073 Менеджмент 

Менеджмент 

організацій 

Менеджмент готельно-

ресторанного бізнесу

Фахове 

випробування; 

ЗНО з української 

мови та 

літератури; 

ЗНО з історії 

України

081 Право

1 курс 2р 6м19

 Право

Фахове 

випробування; 

ЗНО з української 

мови та 

літератури

20 2р 6м1 курс

081 Право

Небюджетна

Небюджетна

073 Менеджмент

073 Менеджмент

073 Менеджмент 

Менеджмент 

організацій 

Менеджмент готельно-

ресторанного бізнесу

Фахове 

випробування;

 ЗНО з української 

мови та 

літератури;

ЗНО з математики

1 курс 19 2р 6м Фіксована
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обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101

обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102

обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201

розробка програмного забезпечення 5.05010301

інформаційна діяльність підприємства        5.03050201

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

інженерія програмного забезпечення 121

комп'ютерні науки та інформаційні технології 122

комп'ютерні  мережі 123

інші спеціальності

прикладна статистика  5.03050601

інформаційна діяльність підприємства        5.03050201

економіка підприємства             5.03050401

маркетингова діяльність 5.03050701

комерційна діяльність 5.03050702

фінанси і кредит      5.03050801

оціночна діяльність 5.03050802

бухгалтерський облік 5.03050901

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102

організація виробництва           5.03060101

організація обслуговування населення 5.14010202

економіка            051

облік і оподаткування 071

фінанси, банківська справа та страхування 072

менеджмент 073

маркетинг 075

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

інші спеціальності 281

Публічне 

управління та 

адміністрування

Публічне управління та 

адміністрування

Фахове 

випробування; 

ЗНО з української 

мови та 

літератури;

ЗНО з математики 

або ЗНО з  історії 

України

1 курс 15 2р 10м Небюджетна

281

Публічне 

управління та 

адміністрування

Публічне управління та 

адміністрування

Фахове 

випробування;

 ЗНО з української 

мови та 

літератури; 

ЗНО з математики

1 курс 15 2р 6м

15

281 Публічне управління та адміністрування

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні технології 

у бізнесі

Фахове 

випробування; 

ЗНО з української 

мови та 

літератури

1 курс 2р 6м Фіксована

281 Публічне управління та адміністрування

Фіксована

126

Інформаційні 

системи та 

технології
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фінанси і кредит      5.03050801

прикладна статистика  5.03050601

економіка підприємства             5.03050401

оціночна діяльність   5.03050802

бухгалтерський облік  5.03050901

економіка   051

облік і оподаткування 071

фінанси, банківська справа та страхування 072

фінанси і кредит      5.03050801

прикладна статистика  5.03050601

економіка підприємства             5.03050401

оціночна діяльність   5.03050802

бухгалтерський облік  5.03050901

економіка   051

облік і оподаткування 071

фінанси, банківська справа та страхування 072

економіка підприємства             5.03050401

прикладна статистика  5.03050601

бухгалтерський облік  5.03050901

оціночна діяльність   5.03050802

фінанси і кредит      5.03050801

економіка   051

облік і оподаткування 071

фінанси, банківська справа та страхування 072

економіка підприємства             5.03050401

прикладна статистика  5.03050601

бухгалтерський облік  5.03050901

оціночна діяльність   5.03050802

фінанси і кредит      5.03050801

економіка   051

облік і оподаткування 071

фінанси, банківська справа та страхування 072

071 Облік і оподаткування

Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету, Обліково-фінансовий

071
Облік і 

оподаткування

Облік і оподаткування

Фінансовий контроль та 

аудит

Фахове 

випробування; 

ЗНО з української 

мови та 

літератури;

ЗНО з математики

1 курс 60 2р 6м Фіксована

071 Облік і оподаткування

60071
Облік і 

оподаткування

Облік і оподаткування

Фінансовий контроль та 

аудит

Фахове 

випробування; 

ЗНО з української 

мови та 

літератури;

ЗНО з історії 

України

1 курс 2р 6м

Небюджетна

072 Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування

Фінанси, банківська 

справа та страхування

Фахове 

випробування; 

ЗНО з української 

мови та 

літератури;

ЗНО з математики

1 курс 25 2р 6м Фіксована

072

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування

Фінанси, банківська 

справа та страхування
25

Фахове 

випробування; 

ЗНО з української 

мови та 

літератури;

ЗНО з історії 

України

1 курс 2р 6м

Небюджетна

072 Фінанси, банківська справа та страхування
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прикладна статистика  5.03050601

інформаційна діяльність підприємства        5.03050201

економіка підприємства             5.03050401

маркетингова діяльність 5.03050701

комерційна діяльність 5.03050702

фінанси і кредит      5.03050801

оціночна діяльність 5.03050802

бухгалтерський облік 5.03050901

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102

організація виробництва           5.03060101

організація обслуговування населення 5.14010202

економіка            051

облік і оподаткування 071

фінанси, банківська справа та страхування 072

менеджмент 073

маркетинг 075

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської 

продукції
5.03051002

оціночна діяльність   5.03050802

маркетингова діяльність          5.03050701

комерційна діяльність 5.03050702

товарознавство та комерційна діяльність     5.03051001

прикладна статистика  5.03050601

економіка   051

облік і оподаткування 071

фінанси, банківська справа та страхування 072

маркетинг 075

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської 

продукції
5.03051002

оціночна діяльність   5.03050802

маркетингова діяльність          5.03050701

комерційна діяльність 5.03050702

товарознавство та комерційна діяльність     5.03051001

прикладна статистика  5.03050601

економіка   051

облік і оподаткування 071

фінанси, банківська справа та страхування 072

маркетинг 075

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

1 курс 10 2р 6м075 Маркетинг Маркетинг

076 2р 6м

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова діяльність

Товарознавство та 

комерційна логістика

Фахове 

випробування;

 ЗНО з української 

мови та 

літератури;

ЗНО з історії 

України

1 курс 50

Фахове 

випробування; 

ЗНО з української 

мови та 

літератури;

ЗНО з математики

Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету, Торгівлі, маркетингу та сфери обслуговування

075 Маркетинг

Фіксована

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Небюджетна

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова діяльність

Товарознавство та 

комерційна логістика

Фахове 

випробування; 

ЗНО з української 

мови та 

літератури;

ЗНО з математики

1 курс 50 2р 6м Фіксована
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консервування 5.05170102

ресторанне обслуговування 5.14010102

зберігання і переробка зерна  5.05170103

виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і 

харчових концентратів
5.05170104

виробництво цукристих речовин та полісахаридів 5.05170105

бродильне виробництво і виноробство 5.05170106

виробництво жирів і жирозамінників 5.05170107

зберігання, консервування та переробка плодів і овочів 5.05170108

зберігання, консервування та переробка м'яса 5.05170109

зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів 5.05170110

зберігання, консервування та переробка молока 5.05170111

виробництво харчової продукції 5.05170101

харчові технології 181

готельно-ресторанна справа 241

інші спеціальності

готельне обслуговування 5.14010101

організація обслуговування населення 5.14010202

туристичне обслуговування 5.14010301

ресторанне обслуговування 5.14010102

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

технології легкої промисловості 182

готельно-ресторанна справа 241

туризм 242

інші спеціальності

туристичне обслуговування 5.14010301

туризм 242

інші спеціальності

242 Туризм Туризм

Фахове 

випробування;

ЗНО з української 

мови та 

літератури

Готельно-ресторанна 

справа

Фахове 

випробування;

ЗНО з української 

мови та 

літератури

1 курс 2р 6м

181

241
Готельно-

ресторанна справа 

181 Харчові технології

Фіксована

241 Готельно-ресторанна справа

Фіксована

Харчові технології 

Фахове 

випробування;

ЗНО з української 

мови та 

літератури

1 курс

351 курс 2р 10м

2р 6м

50

70Харчові технології

Фіксована

242 Туризм
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