
Додаток 2 

 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном 

навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-професійного ступеня  

фаховий молодший бакалавр 

Фаховий коледж економіки та управління Національної академії статистики, обліку та аудиту 
(назва закладу фахової пердвищої освіти ) 

денна, фаховий молодший бакалавр 

Спорідненні професії 

кваліфікованого робітника 

(професійні назви робіт) 

Спеціальності 

освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший 

бакалавр 

Спеціалізація 

(освітня 

програма) / може 

повторювати 

назву 

спеціальності 

Особливості 

вступу 

Курс Термін 

навчання 

Кількість місць 

Назва Код Назва Код За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб 

071  Облік і оподаткування Всього  50 

Інші професії 
 071 

Облік і 

оподаткування 

Облік і 

оподаткування 

Мотиваційний 

лист 
2 2 р. 0 

 

47 

Касир на підприємстві, в 

установі, в організації 
4211 

071 
Облік і 

оподаткування 

Облік і 

оподаткування 

Мотиваційний 

лист 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 р. 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

Контролер-ревізор 4211 

Касир торгівельного залу 4211 

Контролер-касир 4211 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних  
4121 

Конторський (офісний) 

службовець (бухгалтерія) 
4121 

Конторський (офісний) 

службовець (аудит) 
4121 

Конторський (офісний) 

службовець (каса) 
4121 

Конторський (офісний) 4121 



службовець (аукціон) 

Конторський (офісний) 

службовець ( 

розрахунок) 

4121 

Оператор комп’ютерного 

набору 
4112 

Оператор інформаційно-

комунікаційних мереж 
4112 

Оператор комп’ютерної 

верстки  
4112 

Укладальник тексту 4112 

Оператор копіювальних і 

розмножувальних машин 
4112 

Оператор з обробки 

інформації та 

програмного 

забезпечення 

4113 

072 Фінанси, 

 банківська справа та страхування  
Всього  

80 

Інші професії 

 072 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Мотиваційний 

лист 2 2 р. 0 79 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних  

4121 072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Мотиваційний 

лист 

3 1 р. 0 78 

Рахівник 4121 

Конторський (офісний) 

службовець (аудит) 

4121 

Конторський (офісний) 

службовець (каса) 

4121 

Конторський (офісний) 

службовець (аукціон) 

4121 

Конторський (офісний) 

службовець ( 

розрахунок) 

4121 



Конторський (офісний) 

службовець (бухгалтерія) 

4121 

Касир на підприємстві, в 

установі, в організації 

4211 

Контролер-ревізор 4211 

Касир торгівельного залу 4211 

Контролер-касир 4211 

Оператор комп’ютерного 

набору 

4112 

Оператор інформаційно-

комунікаційних мереж 

4112 

Оператор комп’ютерної 

верстки 

4112 

Укладальник тексту 4112 

Оператор копіювальних і 

розмножувальних машин 

4112 

Оператор з обробки 

інформації та 

програмного 

забезпечення 

4113 

        

076 Підприємництво,  

торгівля та біржова діяльність 

Всього 50 

Інші професії  076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Мотиваційний 

лист 2 2 р. 0 49 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних  
4121 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Мотиваційний 

лист 

3 1 р. 0 48 

Рахівник 4121 

Конторський (офісний) 

службовець (аудит) 
4121 

Конторський (офісний) 

службовець (каса) 
4121 

Конторський (офісний) 

службовець (аукціон) 
4121 



Конторський (офісний) 

службовець (розрахунок) 
4121 

Конторський (офісний) 

службовець (бухгалтерія) 
4121 

Касир на підприємстві, в 

установі, в організації 
4211 

Контролер-ревізор 4211 

Касир торгівельного залу 4211 

Контролер-касир 4211 

Оператор комп’ютерного 

набору 
4112 

Оператор інформаційно-

комунікаційних мереж 
4112 

Оператор з обробки 

інформації та 

програмного 

забезпечення 

4113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заочна, Фаховий молодший бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс) 

 
Спорідненні професії 

кваліфікованого робітника 

(професійні назви робіт) 

Спеціальності 

освітньо-професійного 

ступеня фаховий 

молодший бакалавр 

Спеціалізація 

(освітня 

програма) / може 

повторювати 

назву 

спеціальності 

Особливості 

вступу 

Курс Термін 

навчання 

Кількість місць 

Назва Код Назва Код За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб 

 
 

071 Облік і 

оподаткування 
Всього  

25 

Касир на підприємстві, в 

установі, в організації 
4211 

071 
Облік і 

оподаткування 

Облік і 

оподаткування 

Мотиваційний 

лист  
2 2р. 0 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Контролер-ревізор 4211 

Касир торгівельного залу 4211 

Контролер-касир 4211 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних  
4121 

Конторський (офісний) 

службовець (бухгалтерія) 
4121 

Конторський (офісний) 

службовець (аудит) 
4121 

Конторський (офісний) 

службовець (каса) 
4121 

Конторський (офісний) 

службовець (аукціон) 
4121 

Конторський (офісний) 

службовець ( 

розрахунок) 

4121 

Оператор комп’ютерного 

набору 
4112 

Оператор інформаційно-

комунікаційних мереж 
4112 



Оператор комп’ютерної 

верстки  
4112 

Укладальник тексту 4112 

Оператор копіювальних і 

розмножувальних машин 
4112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


