
Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра

Спеціальності Спеціалізації
Код Назва ІІ курс (денна форма навчання)

Термін навчання – 2 р. 10 м.
І курс (заочна форма зі
скороченим терміном

навчання)
Термін навчання – 2 р. 6 міс.

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

051 Економіка · економічна кібернетика · економічна кібернетика

071 Облік і
оподаткування

·облік і оподаткування
·фінансовий контроль

· облік і оподаткування
·фінансовий контроль

121 Інженерія
програмного
забезпечення

· інженерія програмного забезпечення -

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

051 Економіка · економіка підприємства
·фінанси підприємства

· економіка підприємства

073 Менеджмент ·Менеджмент організацій
·Торговельний менеджмент
·Менеджмент персоналу

·Менеджмент організацій

281 Публічне
управління та
адміністрування

·Публічне управління та
адміністрування

·Публічне управління та
адміністрування

ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГОТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

073 Менеджмент · готельний і ресторанний
менеджмент

·туристичний менеджмент

· готельний і ресторанний
менеджмент

·туристичний менеджмент

181 Харчові
технології

·ресторанні технології ·ресторанні технології

241 Готельно-
ресторанна
справа

· готельно-ресторанна справа · готельно-ресторанна справа

242 Туризм ·туризм ·туризм



ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

072 Фінанси,
банківська
справа та
страхування

·державні фінанси
·банківська справа
· управління державними фінансовими
ресурсами

·фінансове посередництво
· страховий менеджмент

·державні фінанси
·банківська справа

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРАВА

051 Економіка ·міжнародна економіка ·міжнародна економіка
073 Менеджмент ·менеджмент зовнішньоекономічної

діяльності
·менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності

081 Право · комерційне право
·цивільне право
·фінансове право
·правове забезпечення безпеки
підприємницької діяльності

· комерційне право
·цивільне право
·фінансове право
·правове забезпечення безпеки
підприємницької діяльності

292 Міжнародні
економічні
відносини

·міжнародний бізнес
·міжнародна торгівлі
·міжнародний маркетинг

-

293 Міжнародне
право

·міжнародне право ·міжнародне право

ФАКУЛЬТЕТ ТОРГІВЛІ ТА МАРКЕТИНГУ

061 Журналістика ·реклама і зв’язки з громадськістю · реклама і зв’язки з
громадськістю

075 Маркетинг ·маркетинг
·рекламний бізнес

·маркетинг
·рекламний бізнес

076 Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність

·оптова та роздрібна торгівля
·товарознавство і комерційна
логістика

·товарознавство та організація
зовнішньої торгівлі

·митна справа
· управління безпечністю та якістю
товарів

·товарознавство і комерційна
логістика


