Іноземцям про спеціальності
ОС (освітня ступінь) "Бакалавр" на основі атестата про ПЗСО (повна загальна середня освіта)
Спеціальність

Форма
навчанн
я

Перелік
іспитів

 Економіка (економічна
кібернетика)

денна

- Українська
мова і
література
- Історія
України
- Математика
або географія

 Економіка (міжнародна
економіка)

денна
заочна

- Українська
мова і
література
- Історія
України
- Математика
або географія

 Міжнародні економічні
відносини

денна

 Менеджмент

денна
заочна

 Фінанси, банківська
справа і страхування

денна
заочна

- Українська
мова і
література
- Історія
України
- Математика
або географія
- Українська
мова і
література
- Історія
України
- Іноземна
мова або
географія
- Українська
мова і
література
- Історія
України

Характеристика
Дає вищу освіту в області інформатики і готує кваліфікованих фахівців з економіки, що вільно володіють сучасною
комп'ютерною технікою і програмним забезпеченням. Основний акцент робиться на поглиблене вивчення мов
програмування, серверів баз даних, інтернет-технологій, видаленого доступу до інформаційних систем, створення
автоматизованих робочих місць. Фахівці з цієї спеціалізації можуть обіймати такі посади: аналітик комп'ютерних систем,
інформаційний аналітик, керівник підрозділів комп'ютерних послуг, керівник підрозділу інформаційного відділення,
консультант по ефективності підприємства, математик - економіст, менеджер інформаційних технологій, розробник
банківських інформаційних систем, розробник комп'ютерних систем, системний адміністратор банківських інформаційних
систем, системний адміністратор, системний аналітик.
Фахівець підготовлений до роботи на підприємствах і організаціях, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Фахівці
з цієї спеціальності можуть працювати керівниками зовнішньоторговельних і зовнішньоекономічних об'єднань, фірм,
спільних підприємств і їх структурних підрозділів, комісіонерами, валютними брокерами, комерсантами, консультантами по
міжнародній торгівлі, експертами по міжнародній економіці, фахівцями наукових і учбових закладів.

Готує фахівців для роботи на посадах директора по зовнішньоекономічних зв'язках, аналітика світових товарних ринків,
митного інспектора, інспектора по експорту, агента по митному оформленню товарів і вантажів, дипломатичного агента,
аташе дипломатичного кур'єра, торговельного брокера, менеджера по валютних операціях .

Готує фахівців, які можуть працювати на посадах керівників підприємств різних форм власності і організаційно-правових
форм і їх структурних підрозділів, головними і провідними функціональними фахівцями, керівниками підрозділів установ
митної служби, митними брокерами, інспекторами і консультантами, які займаються проблемами управління, маркетингу і
менеджменту; існує система підвищення кваліфікації кадрів по менеджменту. Фахівці можуть працювати керівниками
готельно-туристичних комплексів, туристичних підприємств, підприємств масового харчування, підприємств торгівлі або
інших підрозділів, функціональними фахівцями (адміністративна робота, матеріально-технічне забезпечення, маркетингова і
комерційна діяльність), фахівцями наукових і учбових закладів.
Готує фахівців для майбутньої роботи в системі Міністерства фінансів, відомствах у сфері фінансів, в планово-економічній,
організаційно-управлінській і науково-дослідній сферах, в аудиторських службах, в середніх і вищих учбових закладах. При
цьому фахівці з цієї спеціальності можуть працювати на посадах керівників і фахівців різного рівня, експертів в
спеціалізованих факторингових, лізингових, інвестиційних компаніях, ріелтерських, брокерсько-ділерських фірмах,
банківських і інших державних установах, регулюючих функціонування ринку.

 Облік і оподаткування

денна
заочна

 Маркетинг

денна
заочна

 Підприємництво,
торгівля і біржова
діяльність (Товарознавство
і комерційна діяльність;
Товарознавство і
експертиза в митній справі;
економіка підприємства)

денна
заочна

 Готельно-ресторанна
справа

денна
заочна

 Харчові технології

денна
заочна

- Математика
або географія
- Українська
мова і
література
- Історія
України
- Іноземна
мова або
географія
- Українська
мова і
література
- Історія
України
- Математика
або географія
- Українська
мова і
література
- Історія
України
- Математика
або географія

- Українська
мова і
література
- Історія
України
- Іноземна
мова або
географія
- Українська
мова і
література
- Історія
України
- Біологія або
географія

Готує фахівців з обліку, аналізу і аудиту для центрального банку, комерційних і державних банків, аудиторських фірм,
органів державного і відомчого контролю, контрольних підрозділів, суб'єктів підприємництва усіх рівнів і форм власності,
фінансових органів, учбових закладів системи вищої і середньо спеціальної освіти, які працюють на посадах головного
бухгалтера, головного економіста, провідного економіста, аудитора, ревізора, податкового інспектора, консультанта з
економічних питань, фахівця з фінансового аналізу.

Готує фахівців, які можуть працювати на посадах керівників і фахівців маркетингових служб різного рівня в спеціалізованих
фінансових, інвестиційних, страхових, лізингових, інформаційно-консалтингових, ріелторських, брокерсько-ділерських
фірмах; банківських установах, недержавних пенсійних фондах, а також спеціалізованих маркетингових компаніях.

Готує фахівців для майбутньої роботи на посадах товарознавця-аудитора, товарознавця-менеджера, керівника структурного
підрозділу державних, спільних і приватних експортно-імпортних установ і підприємств, менеджера по захисту прав
споживачів, наукового співробітника і викладача. Оволодіння цією спеціальністю забезпечує знання по просуванню
продукції в роздрібній торгівлі, формування асортименту товарів по потребах споживачів з використанням організаційнотехнічних і різних рекламних засобів, фахівців, які можуть обіймати посади керівників підприємств і їх структурних
підрозділів, функціональними фахівцями, консультантами з економічних питань на підприємствах різних форм власності або
організаційно - правових форм господарювання.

Здійснює підготовку фахівців, які обійматимуть посади керівників установ ресторанного господарства, готельних комплексів
різних типів і їх структурних підрозділів, санаторно-курортних установ, пансіонатів, будинків відпочинку; функціональними
фахівцями (адміністративна робота, матеріально-технічне забезпечення, маркетингова і комерційна діяльність); фахівцями в
наукових і учбових закладах.

Здійснює підготовку фахівців для організаційно-управлінської діяльності у сфері ресторанного бізнесу, можуть обіймати
посади директорів ресторанів, метрдотелів, фахівців в підрозділах виробництва, реалізації і організації споживання товарів,
продукції живлення і послуг (начальник виробництва в ресторанах, технолог, шеф-кухар).

 Туризм

денна
заочна

- Українська
мова і
література
- Історія
України
- Іноземна
мова або
географія

Готує фахівців для роботи у сфері туризму на посадах керівників туристичних бюро і агентств, організаторів туризму,
організаторів подорожей і екскурсій з урахуванням сучасних вимог до туроператорскої і турагентської діяльності.
Оволодіння цією спеціальністю забезпечує знання сучасних інформаційних технологій і організаційно-правових форм
господарювання.

ОС (освітній рівень) "Магістр" на основі диплома "Бакалавр", "Магістр", "Фахівець"
Спеціальність

Форма
навчання

Перелік іспитів

Характеристика
Дає вищу освіту в області інформатики і готує кваліфікованих фахівців з економіки, що вільно
володіють сучасною комп'ютерною технікою і програмним забезпеченням. Основний акцент робиться
на поглиблене вивчення мов програмування, серверів баз даних, інтернет-технологій, віддаленого
доступу до інформаційних систем, створення автоматизованих робочих місць. Фахівці з цієї
спеціалізації можуть обіймати такі посади: аналітик комп'ютерних систем, інформаційний аналітик,
керівник підрозділів комп'ютерних послуг, керівник підрозділу інформаційного відділення, консультант
по ефективності підприємства, математик - економіст, менеджер інформаційних технологій, розробник
банківських інформаційних систем, розробник комп'ютерних систем, системний адміністратор
банківських інформаційних систем, системний адміністратор, системний аналітик.
Фахівець підготовлений до роботи на підприємствах і організаціях, що здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність. Фахівці з цієї спеціальності можуть працювати керівниками
зовнішньоторговельних і зовнішньоекономічних об'єднань, фірм, спільних підприємств і їх структурних
підрозділів, комісіонерами, валютними брокерами, комерсантами, консультантами по міжнародній
торгівлі, експертами по міжнародній економіці, фахівцями наукових і учбових закладів.

 Економіка (економічна
кібернетика)

Денна

- Українська
мова;
- за фахом;
- іноземна мова;
- економічна
теорія
(у
разі
вступу на іншу
спеціальність)

 Економіка
(міжнародна економіка)

денна
заочна

- Українська
мова;
- за фахом;
- іноземна мова;
економічна теорія
(у разі вступу на
іншу
спеціальність)

 Менеджмент

денна
заочна

- Українська
мова;
- за фахом;
- іноземна мова;
економічна теорія

Готує фахівців, які можуть працювати на посадах керівників підприємств різних форм власності і
організаційно-правових форм і їх структурних підрозділів, головними і провідними функціональними
фахівцями, керівниками підрозділів установ митної служби, митними брокерами, інспекторами і
консультантами, які займаються проблемами управління, маркетингу і менеджменту; існує система
підвищення кваліфікації кадрів по менеджменту. Фахівці можуть працювати керівниками готельно-

 Фінанси, банківська
справа і страхування

денна
заочна

 Облік і оподаткування

денна
заочна

 Маркетинг

денна
заочна

(у разі вступу на
іншу
спеціальність)
- Українська
мова;
- за фахом;
- іноземна мова;
економічна теорія
(у разі вступу на
іншу
спеціальність)
- Українська
мова;
- за фахом;
- іноземна мова;
економічна теорія
(у разі вступу на
іншу
спеціальність)
- Українська
мова;
- за фахом;
- іноземна мова;
економічна теорія
(у разі вступу на
іншу
спеціальність)

туристичних комплексів, туристичних підприємств, підприємств масового харчування, підприємств
торгівлі або інших підрозділів, функціональними фахівцями (адміністративна робота, матеріальнотехнічне забезпечення, маркетингова і комерційна діяльність), фахівцями наукових і учбових закладів.
Готує фахівців для майбутньої роботи в системі Міністерства фінансів, відомствах у сфері фінансів, в
планово-економічній, організаційно-управлінській і науково-дослідній сферах, в аудиторських службах,
в середніх і вищих учбових закладах. При цьому фахівці з цієї спеціальності можуть працювати на
посадах керівників і фахівців різного рівня, експертів в спеціалізованих факторингових, лізингових,
інвестиційних компаніях, ріелтерських, брокерсько-ділерських фірмах, банківських і інших державних
установах, регулюючих функціонування ринку.
Готує фахівців з обліку, аналізу і аудиту для центрального банку, комерційних і державних банків,
аудиторських фірм, органів державного і відомчого контролю, контрольних підрозділів, суб'єктів
підприємництва усіх рівнів і форм власності, фінансових органів, учбових закладів системи вищої і
середньо спеціальної освіти, які працюють на посадах головного бухгалтера, головного економіста, що
веде економіста, аудитора, ревізора, податкового інспектора, консультанта з економічних питань,
фахівця з фінансового аналізу.
Готує фахівців, які можуть працювати на посадах керівників і фахівців маркетингових служб різного
рівня в спеціалізованих фінансових, інвестиційних, страхових, лізингових, інформаційноконсалтингових, ріелторських, брокерсько-ділерських фірмах; банківських установах, недержавних
пенсійних фондах, а також спеціалізованих маркетингових компаніях.

 Підприємництво,
торгівля і біржова
діяльність
(Товарознавство і
комерційна діяльність;
Товарознавство і
експертиза в митній
справі; економіка
підприємства)

денна
заочна

 Готельно-ресторанна
справа

денна
заочна

 Харчові технології

денна
заочна

 Туризм

денна

Готує фахівців для майбутньої роботи на посадах товарознавця-аудитора, товарознавця-менеджера,
керівника структурного підрозділу державних, спільних і приватних експортно-імпортних установ і
підприємств, менеджера по захисту прав споживачів, наукового співробітника і викладача. Оволодіння
цією спеціальністю забезпечує знання по просуванню продукції в роздрібній торгівлі, формування
асортименту товарів по потребах споживачів з використанням організаційно-технічних і різних
рекламних засобів, фахівців, які можуть обіймати посади керівників підприємств і їх структурних
підрозділів, функціональними фахівцями, консультантами з економічних питань на підприємствах
різних форм власності або організаційно - правових форм господарювання.

- Українська
мова;
- за фахом;
- іноземна мова;
економічна теорія
(у разі вступу на
іншу
спеціальність)
- Українська
мова;
- за фахом;
- іноземна мова;
економічна теорія
(у разі вступу на
іншу
спеціальність)
- Українська
мова;
- за фахом;
- іноземна мова;
економічна теорія
(у разі вступу на
іншу
спеціальність)

Здійснює підготовку фахівців, які обійматимуть посади керівників установ ресторанного господарства,
готельних комплексів різних типів і їх структурних підрозділів, санаторно-курортних установ,
пансіонатів, будинків відпочинку; можуть працювати функціональними фахівцями (адміністративна
робота, матеріально-технічне забезпечення, маркетингова і комерційна діяльність); фахівцями в
наукових і учбових закладах.

Здійснює підготовку фахівців для організаційно-управлінської діяльності у сфері ресторанного бізнесу,
обіймати посади директорів ресторанів, метрдотелів, фахівців в підрозділах виробництва, реалізації і
організації споживання товарів, продукції харчування і послуг (начальник виробництва в ресторанах,
технолог, шеф-кухар).

Готує фахівців для роботи у сфері туризму на посадах керівників туристичних бюро і агентств,
організаторів туризму, організаторів подорожей і екскурсій з урахуванням сучасних вимог до
туроператорскої і турагентської діяльності. Оволодіння цією спеціальністю забезпечує знання сучасних
інформаційних технологій і організаційно-правових форм господарювання.

