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ВСТУП НА ІІІ КУРС

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ 
для вступників ОС Бакалавр                                                                                                              

(вступ на базі диплома "молодшого спеціаліста")

11-00 13-00

 Менеджмент

Системний аналіз

Право 

 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування

Міжнародні відносини, сіспільні 

комунікації та регіональні студії

Культурологія

Спеціальності                                                               

ОС Бакалавра

Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа

Кібербезпека

Міжнародні економічні відносини

ЗАТВЕРДЖУЮ

Економіка

Історія та археологія

ВСТУП НА ІІ КУРС
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