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Випускники 11 класів 

ВІННИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ 



Випускники коледжів  
(ОКР молодший спеціаліст) 

ВІННИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ 



Випускники коледжів, інститутів  
для здобуття освітнього ступеня  

бакалавра, магістра, друга вища освіта 



Випускники коледжів, інститутів  
для здобуття освітнього ступеня  

бакалавра, магістра, друга вища освіта 



  Конкурсний  
відбір до Інституту 

 

 



 
Перелік сертифікатів ЗНО для вступу до Інституту 

 № з/п СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО З ПРЕДМЕТІВ Строки навчання 

1. 071 Облік і оподаткування 

Українська мова та література  

4 роки Математика  

Іноземна мова або Географія 

Документ про повну загальну середню освіту 

2. 
072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Українська мова та література  

4 роки Математика  

Історія України або Географія 

Документ про повну загальну середню освіту 

3. 073 Менеджмент 

Українська мова та література  

4 роки Математика  

Іноземна мова або Географія 

Документ про повну загальну середню освіту 

4 

  

075 Маркетинг 

  

Українська мова та література  

4 роки Математика  

Історія України або Географія 

Документ про повну загальну середню освіту 

5  

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Українська мова та література  

4 роки Математика  

Історія України або Географія 

Документ про повну загальну середню освіту 

6 081 Право Українська мова та література  

4 роки Історія України 

Географія або Математика  

Документ про повну загальну середню 

освіту 



Конкурсний відбір для здобуття ступеня 
бакалавра на основі здобутого ОКР молодшого 

спеціаліста 



Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра 
на основі здобутого ступеня вищої освіти 

 

№ 

 з/п 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  

 

ФАХОВІ ВИПРОБУВАННЯ 

 

ФОРМА 

Строки 

навчання 

денна або 

заочна 

1. 073 Менеджмент 

Фахове випробування   

 Тестування  

 

1,6 міс 

 ЄВІ з іноземної мови 

Диплом 



 Для вступу до ВКІ  

рекомендуємо скласти ЗНО  
з дисциплін: 

 
 українська мова та література; 
 математика; 
 історія України; 
 географія або іноземна мова 



УВАГА!  
 У консультаційному центрі Інституту  

    Вам допоможуть подати електронні заяви  

 

 



Перелік документів для вступу 

Копія ідентифікаційного коду  

абітурієнта. 

 Копія паспорту (1,2,11 ст.) або ID-
карти, ідентифікаційного коду 

одного з батьків (на кого буде 
оформлений договір). 

 Сертифікат(ти) ЗНО. 

 Документ державного зразка про 
здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень: свідоцтво 
про базову загальну середню освіту, 
документ про повну загальну середню 
освіту, диплом. 

 

Документи, що підтверджують 

право вступу за пільгами. 

 Копія свідоцтва про шлюб у 

випадку зміни прізвища. 

 Копія військового квитка або 

посвідчення про приписку  

(юнаки 2002 р. н. і старші за віком). 

 Копія трудової книжки для 

працюючих. 

 6 фотокарток розміром 3х4. 

 6 конвертів з марками по 
Україні. 

 Папка на зав’язках. 

 
1 файл. 

 

Копія документа, що засвідчує 

особу. 

 



Пропозиція абітурієнту 



Наш сайт: www.vki.vin.ua 

Тел.: (0432) 26-54-89,  

53-90-88, 26-53-38 

Моб.: 093 407-407-1 

Контакти 
VKI.VIN.UA 




