
Додаток 1 до Правил прийому 

 

Перелік освітніх ступенів 

та спеціальностей за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

 
Освітній ступінь бакалавр 

Галузь знань Спеціальність  

 

Спеціалізація (освітня програма) 

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Можливість 

вступу для 

іноземців та 

осіб без 

громадянства 

на форми 
навчання 

 

 
Код 

 

 
Назва 

 

 
Код 

 

 
Назва 

 

 
Денна форма навчання 

 

 
Денна форма навчання 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

 
 

17 

 
Електроніка та 

телекомунікації 

 
 

172 

 
 

Телекомунікації та радіотехніка 

Телекомунікаційні системи та мережі 200 4 + 

Мобільні телекомунікації та системи цифрового 

телебачення 

 
200 

4  
+ 

12 
Інформаційні 

технології 
124 Системний аналіз 

Інформаційні технології автоматизації бізнес 

процесів та аналізу даних 
40 4 + 

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 

 
 

12 

 
Інформаційні 

технології 

121 
Інженерія програмного 
забезпечення 

Інженерія програмного забезпечення 120 4 + 

122 Комп’ютерні науки 
Комп’ютерні науки 

180 4 + 
Штучний інтелект 

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 90 4 + 

  
126 

Інформаційні системи та 

технології 
Інформаційні системи та технології 90 4 + 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

 
 

12 

 
Інформаційні 

технології 

 
 

125 

 
 

Кібербезпека 

Інформаційна та кібернетична безпека 150 4 + 

Технічні системи інформаційного та 
кібернетичного захисту 100 4 + 

Управління інформаційною та кібернетичною 
безпекою 90 4 + 

 
 

28 

 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

 
 

281 

 
Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та адміністрування  
 

60 

 
 

4 

 
 

+ 
Державне управління національним інформаційним 
простором 

Державне управління соціально-психологічними 
процесами у суспільстві 

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва 

02 
Культура і 

мистецтво 
029 

Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 

Документознавство та інформаційна діяльність 40 4 + 

Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю 40 4 + 

 

05 
Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка Економіка підприємств ІТ-бізнесу 40 4 + 

054 Соціологія Соціологія 30 4 + 

 

07 

 
Управління і 

адміністрування 

073 Менеджмент Менеджмент 60 4 + 

075 Маркетинг Маркетинг 40 4 + 

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 40 4 + 



Продовження додатка 1 
 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий курс (з нормативним терміном 

навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо- 

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра для здобуття ступеня 

бакалавра 
Денна форма навчання 

Споріднені спеціальності/інші 

спеціальності освітнього ступеня 

молодшого бакалавра, освітньо- 

кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста 

 

Спеціальності освітнього ступеня бакалавра 

 
 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

 
 

Фахове 

випробування 

 

 
Курс 

 
 

Термін 

навчання 

Кількість 

місць 
за кошти 

фізичних, 

юридичних осіб 
Назва Код Код Назва 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

 
Інші спеціальності 

  
172 

 
Телекомунікації та радіотехніка 

Телекомунікаційні системи та мережі Іспит зі 

спеціальності ЗНО з 

української мови, або 

ЗНО з математики, 

або з історії України, 

або з іноземної мови, 

або з біології, або з 

географії, або з хімії, 
або з фізики 

2 3 134 

Мобільні телекомунікації 
телебачення 

та системи цифрового 
2 3 196 

 
 

Інші спеціальності 

  
 

124 

 
 

Системний аналіз 

 
Інформаційні технології автоматизації бізнес процесів 

та аналізу даних 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

30 

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 

Інженерія 
забезпечення 

програмного 
121 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 

Іспит зі 

спеціальності ЗНО з 

української мови, або 

ЗНО з математики, 

або з історії України, 

або з іноземної мови, 

або з біології, або з 

географії, або з хімії, 
або з фізики 

2 3 16 

Інші спеціальності 
 

122 Комп’ютерні науки 
Комп’ютерні науки 

2 3 9 
Штучний інтелект 

Інші спеціальності  123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 2 3 50 

 
Інші спеціальності 

  
126 

 
Інформаційні системи та технології 

 
Інформаційні системи та технології 

 
2 

 
3 

 
19 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

 

Інші спеціальності 

  

125 

 

Кібербезпека 

Інформаційна та кібернетична безпека 
Іспит зі 

спеціальності ЗНО з 

української мови, або 

ЗНО з математики, 

або з історії України, 

або з іноземної мови, 

або з біології, або з 

географії, або з хімії, 

або з фізики 

2 3 55 

Технічні системи інформаційного та кібернетичного 
захисту 2 3 53 

Управління інформаційною та кібернетичною 
безпекою 

2 3 29 

 
 

Інші спеціальності 

  
 

281 

 
Публічне 

адміністрування 

 
управління 

 
та 

Публічне управління та адміністрування  
 

2 

 
 

3 

 
 

46 
Державне управління національним інформаційним 
простором 

Державне управління соціально-психологічними 
процесами у суспільстві 

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва 

Інші спеціальності 
 

029 
Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

Документознавство та інформаційна діяльність Іспит зі 

спеціальності ЗНО з 

української мови, або 

ЗНО з математики, 

або з історії України, 

або з іноземної мови, 

2 3 58 
Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю 

Інші спеціальності  051 Економіка Економіка підприємств ІТ-бізнесу 2 3 25 

Інші спеціальності  054 Соціологія Соціологія 2 3 26 

Інші спеціальності  073 Менеджмент Менеджмент 2 3 26 

Інші спеціальності  075 Маркетинг Маркетинг 2 3 15 



Продовження додатка 1 
 

Споріднені спеціальності/інші 

спеціальності освітнього ступеня 

молодшого бакалавра, освітньо- 

кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста 

 

Спеціальності освітнього ступеня бакалавра 

 
 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

 
 

Фахове 

випробування 

 

 
Курс 

 
 

Термін 

навчання 

Кількість 

місць 
за кошти 

фізичних, 

юридичних осіб 
Назва Код Код Назва  

 

Інші спеціальності 
  

076 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
або з біології, або з 

географії, або з хімії, 

або з фізики 

 

2 
 

3 
 

26 

 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на третій курс (з нормативним терміном 

навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо- 

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра для здобуття ступеня 

бакалавра 
Денна форма навчання 

Споріднені спеціальності/інші спеціальності 

освітнього ступеня молодшого бакалавра, 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста 

 

Спеціальності освітнього ступеня 

бакалавра 

 
 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

 

 
Фахове випробування 

 

 
Курс 

 
 

Термін 

навчання 

 
Кількість місць 

за кошти 

фізичних, 

юридичних осіб 
Назва Код Код Назва 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

 
Спеціальності галузі 

  
172 

 
Телекомунікації та радіотехніка 

Телекомунікаційні системи та мережі Іспит зі спеціальності 

ЗНО з української 

мови, або ЗНО з 

математики, або з 

історії України, або з 

іноземної мови, або з 

біології, або з 

географії, або з хімії, 

або з фізики 

3 2 127 

Мобільні телекомунікації та системи цифрового 

телебачення 
3 2 152 

Спеціальності галузі   

 
124 

 

 
Системний аналіз 

 

Інформаційні технології автоматизації бізнес 

процесів та аналізу даних 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
33 

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 

Спеціальності галузі  123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія Іспит зі спеціальності 

ЗНО з української 

мови, або ЗНО з 

математики, або з 

історії України, або з 

іноземної мови, або з 

біології, або з 

географії, або з хімії, 
або з фізики 

3 2 58 

Спеціальності галузі  
122 Комп’ютерні науки 

Комп’ютерні науки 
3 2 110 

Штучний інтелект 

Спеціальності галузі   

 
126 

 

Інформаційні системи та 

технології 

 

 
Інформаційні системи та технології 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
26 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

 

 

 
Спеціальності галузі 

  

 

 
125 

 

 

 
Кібербезпека 

Інформаційна та кібернетична безпека Іспит зі спеціальності 

ЗНО з української 

мови, або ЗНО з 

математики, або з 

історії України, або з 

іноземної мови, або з 

біології, або з 
географії, або з хімії, 

3 2 59 

Технічні системи інформаційного та 
кібернетичного захисту 3 2 70 

 
Управління інформаційною та кібернетичною 
безпекою 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

67 



Продовження додатка 1 
 

Споріднені спеціальності/інші спеціальності 

освітнього ступеня молодшого бакалавра, 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста 

 

Спеціальності освітнього ступеня 

бакалавра 

 
 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

 

 
Фахове випробування 

 

 
Курс 

 
 

Термін 

навчання 

 
Кількість місць 

за кошти 

фізичних, 

юридичних осіб 
Назва Код Код Назва 

 

     або з фізики    

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва 

Спеціальності галузі   

029 
Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 

Документознавство та інформаційна діяльність Іспит зі спеціальності 

ЗНО з української 

мови, або ЗНО з 

математики, або з 

історії України, або з 

іноземної мови, або з 

біології, або з 

географії, або з хімії, 

або з фізики 

3 2  

54 Інформаційна аналітика та зв’язки з 
громадськістю 

3 2 

Спеціальності галузі   

 
054 

 

 
Соціологія 

 

 
Соціологія 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
25 

 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) бакалавра для здобуття освітнього ступеня магістра 

Денна форма навчання 
Споріднені спеціальності освітнього ступеня 

бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста/інші спеціальності освітнього ступеня 

бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста 

 
Спеціальності освітнього ступеня 

магістра 

 

 

 
Спеціалізація 

(освітня програма) 

 

 

 

Фахове випробування 

 

 

 

Курс 

 

 

 
Термін 

навчання 

 

Кількість місць 

 
Назва 

 
Код 

 
Код 

 
Назва 

За кошти 

державного 

бюджету** 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 
осіб 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

Телекомунікації та радіотехніка 172  
172 

 

Телекомунікації та 

радіотехніка 

Телекомунікаційні системи та мережі  
Іспит зі спеціальності 

та єдиний вступний 

іспит з іноземної мови 

1 1,5 
 240 

 

Інші спеціальності 

 

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і 
телебачення 

1 1,5 
 

268 

Системний аналіз 124 
124 Системний аналіз Інтелектуальні системи управління 1 1,5 

 
80*** 

Інші спеціальності  

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 

Інженерія програмного забезпечення 121 
121 

Інженерія програмного 

забезпечення 
Інженерія програмного забезпечення 

 

 

Іспит зі спеціальності 
та єдиний вступний 
іспит з іноземної мови 

1 1,5 
 30 

Інші спеціальності  

Комп’ютерна інженерія 123 
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі 1 1,5 

 
50 

Інші спеціальності  

Комп’ютерні науки 122 
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 1 1,5 

 
140*** 

Інші спеціальності  

Інформаційні системи та технології 126 
126 

Інформаційні системи та 

технології 
Інформаційні системи та технології 1 1,5 

 
140*** 

Інші спеціальності  

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

Кібербезпека 125  

125 

 

Кібербезпека 

Інформаційна та кібернетична безпека  

Іспит зі спеціальності 

та єдиний вступний 

іспит з іноземної мови 

1 1,5  55 

 
Інші спеціальності 

 Технічні системи інформаційного та 
кібернетичного захисту 1 1,5 

 
45 

Управління інформаційною та 
кібернетичною безпекою 1 1,5 

 
45 

Публічне управління та адміністрування 281 
281 

Публічне управління та 

адміністрування 
Публічне управління та адміністрування 1 1,5 

 
25 

Інші спеціальності  



Продовження додатка 1 
Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва 

Соціологія 054 
054 Соціологія Соціологія 

Іспит зі спеціальності 

та єдиний вступний 

іспит з іноземної мови 

1 1,5 
30 

Інші спеціальності 

Менеджмент 073 
073 Менеджмент 

Менеджмент 1 1,5 20 

Інші спеціальності Управління інноваційною діяльністю 1 1,5 25 

Маркетинг 075 
075 Маркетинг Маркетинг 1 1,5 30 

Інші спеціальності 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 029 
029 

Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 
Управління інформаційно-комунікаційною 

діяльністю 
Іспит зі спеціальності 

та єдиний вступний 

іспит з іноземної мови 

1 1,5 
80*** 

Інші спеціальності 

Економіка 051 
051 Економіка Економіка 1 1,5 80*** 

Інші спеціальності 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076 
076 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Підприємництво та фінанси 1 1,5 80*** 

Інші спеціальності 

Примітка: 

* оголошується за 2 місяця до початку прийому документів

** оголошуються в тижневий строк після погодження з державним замовником 

*** вказана кількість місць ліцензованого обсягу за весь строк навчання 


