
 



 
 

 Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» 
 Освітня програма «Спортивний менеджмент» 
  

 Спеціальність 022 «Дизайн» 
 Освітня програма «Дизайн» 
  

 Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»  
 Освітня програма «Креативні індустрії та управління бізнесом» 
  

 Спеціальність 035 «Філологія» 
 Освітня програма «Германські мови та літератури (переклад 

включно) перша – англійська» 
  

 Спеціальність 051 «Економіка» 
 Освітня програма «Міжнародна економіка» 

 Освітня програма «Економіка бізнесу» 

 Освітня програма «Економіка торгівлі» 

 Освітня програма «Економіка галузевих ринків» 

 Освітня програма «Агробізнес» 

 Освітня програма «Цифрова економіка» 
  

 Спеціальність 052 «Політологія» 
 Освітня програма «Політологія міжнародних відносин» 
  

 Спеціальність 053 «Психологія» 
 Освітня програма «Практична психологія» 
  

 Спеціальність 054 «Соціологія» 
 Освітня програма «Соціологія економічної діяльності» 
  

 Спеціальність 061 «Журналістика» 
 Освітня програма «Реклама і зв’язки з громадськістю» 
  

 Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 
 Освітня програма «Облік, оподаткування та аудит» 
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 Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та 
фондовий ринок» 

 Освітня програма «Корпоративні фінанси» 

 Освітня програма «Публічні фінанси» 

 Освітня програма «Банківський бізнес» 

 Освітня програма «Фінансове посередництво» 

 Освітня програма «Міжнародні фінанси» 

 Освітня програма «Цифрові фінанси» 
  

 Спеціальність 073 «Менеджмент» 
 Освітня програма «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності» 

 Освітня програма «Міжнародний менеджмент» 

 Освітня програма «Фармацевтичний менеджмент» 

 Освітня програма «Менеджмент туристичного та готельно-

ресторанного бізнесу» 

 Освітня програма «Управління бізнесом» 

 Освітня програма «Торговельний менеджмент» 

 Освітня програма «Менеджмент персоналу» 

 Освітня програма «Менеджмент антимонопольної діяльності» 

 Освітня програма «Промисловий менеджмент» 

 Освітня програма «Муніципальний менеджмент» 
  

 Спеціальність 075 «Маркетинг» 
 Освітня програма «Маркетинг» 

 Освітня програма «Рекламний бізнес» 
  

 Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» 
 Освітня програма «Торговельний бізнес» 

 Освітня програма «Товарознавство і комерційна логістика» 
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Освітня програма «Товарознавство та організація зовнішньої 

торгівлі» 

 Освітня програма «Митна справа» 

 Освітня програма «Логістична діяльність» 

 Освітня програма «Категорійний менеджмент у ритейлі» 
  

 Спеціальність 081 «Право» 
 Освітня програма «Комерційне право» 

 Освітня програма «Цивільне право і процес» 

 Освітня програма «Фінансове право» 

 Освітня програма «Правове забезпечення безпеки 
підприємницької діяльності» 

  

 Спеціальність 113 «Прикладна математика» 
 Освітня програма «Комп’ютерне та математичне моделювання» 
  

 Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення» 
 Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення» 
  

 Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» 
 Освітня програма «Комп’ютерні науки» 
  

 Спеціальність 124 «Системний аналіз» 
 Освітня програма «Інформаційні технології та бізнес-аналітика 

(Data Science)» 
  

 Спеціальність 125 «Кібербезпека та захист інформації» 
 Освітня програма «Безпека інформаційних і комунікаційних 

систем в економіці» 
  

 Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології» 
 Освітня програма «Інформаційні системи та технології» 
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 Спеціальність 181 «Харчові технології» 
 Освітня програма «Технологія та організація ресторанного 

бізнесу» 
 Освітня програма «Ресторанні технології та фуд-дизайн» 
  

 Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» 
 Освітня програма «Землеустрій та кадастр» 
  

 Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» 
 Освітня програма «Фармація» 
  

 Спеціальність 232 «Соціальне забезпечення» 
 Освітня програма «Фінанси соціальних програм» 
  

 Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» 
 Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» 
  

 Спеціальність 242 «Туризм і рекреація» 
 Освітня програма «Міжнародний туризм» 
  

 Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» 
 Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» 
  

 Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії» 

 Освітня програма «Міжнародні відносини та економічна 
дипломатія» 

  

 Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» 
 Освітня програма «Міжнародний бізнес» 

 Освітня програма «Міжнародна торгівля» 

 Освітня програма «Міжнародний маркетинг» 
  

 Спеціальність 293 «Міжнародне право» 
 Освітня програма «Міжнародне право» 
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