
Додаток 2 до Змін до Правил прийому 
 

Таблиця 4 

до Правил прийому на навчання 

до КНТЕУ в 2019 році 

(абзац 3 пункт 3 розділ ІІ) 

 

Перелік конкурсних пропозицій в Київському національному торговельно-економічному університеті 

Прийом 2019 року 
 

Освітній ступінь «Молодший бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти 

Денна форма здобуття освіти 
 

Назва пропозиції 
Вид 

пропозиції* 
Освітня програма Факультет 

Термін 

підготовки 

051 Економіка 

Економіка (небюджетна 1) небюджетна Економіка 
Факультет економіки, 

менеджменту та психології  
1 р. 10 м. 

Економіка (небюджетна 2)  небюджетна Економіка 
Факультет економіки, 

менеджменту та психології  
1 р. 10 м. 

071 Облік і оподаткування 

Облік і оподаткування (небюджетна 1)  небюджетна Облік і оподаткування 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 10 м. 

Облік і оподаткування (небюджетна 2) небюджетна Облік і оподаткування 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 10 м. 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Фінанси, банківська справа та страхування 

(небюджетна 1) 
небюджетна 

Фінанси, банківська справа та 

страхування  

Факультет фінансів та 

банківської справи 
1 р. 10 м. 

Фінанси, банківська справа та страхування 

(небюджетна 2) 
небюджетна 

Фінанси, банківська справа та 

страхування  

Факультет фінансів та 

банківської справи 
1 р. 10 м. 

073 Менеджмент 

Менеджмент (небюджетна 1) небюджетна Менеджмент 
Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
1 р. 10 м. 

Менеджмент (небюджетна 2) небюджетна Менеджмент 
Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
1 р. 10 м. 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

(небюджетна 1) 
небюджетна 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність  
Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 10 м. 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

(небюджетна 2) 
небюджетна 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність  
Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 10 м. 



Освітній ступінь «Молодший бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти 

Заочна форма здобуття освіти 
 

Назва пропозиції Вид пропозиції* Освітня програма Факультет 
Термін 

підготовки 

051 Економіка 

Економіка І сесія (небюджетна 1) небюджетна Економіка 
Факультет економіки, менеджменту 

та психології 
1 р. 10 м. 

Економіка ІI сесія (небюджетна 1) небюджетна Економіка 
Факультет економіки, менеджменту 

та психології 
1 р. 10 м. 

Економіка ІII сесія (небюджетна 1) небюджетна Економіка 
Факультет економіки, менеджменту 

та психології 
1 р. 10 м. 

Економіка ІV сесія (небюджетна 1) небюджетна Економіка 
Факультет економіки, менеджменту 

та психології 
1 р. 10 м. 

Економіка V сесія (небюджетна 1) небюджетна Економіка 
Факультет економіки, менеджменту 

та психології 
1 р. 10 м. 

Економіка І сесія (небюджетна 2) небюджетна Економіка 
Факультет економіки, менеджменту 

та психології 
1 р. 10 м. 

Економіка ІI сесія (небюджетна 2) небюджетна Економіка 
Факультет економіки, менеджменту 

та психології 
1 р. 10 м. 

Економіка ІII сесія (небюджетна 2) небюджетна Економіка 
Факультет економіки, менеджменту 

та психології 
1 р. 10 м. 

Економіка ІV сесія (небюджетна 2) небюджетна Економіка 
Факультет економіки, менеджменту 

та психології 
1 р. 10 м. 

Економіка V сесія (небюджетна 2) небюджетна Економіка 
Факультет економіки, менеджменту 

та психології 
1 р. 10 м. 

071 Облік і оподаткування 

Облік і оподаткування I сесія (небюджетна 1) небюджетна Облік і оподаткування 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 10 м. 

Облік і оподаткування IІ сесія (небюджетна 1) небюджетна Облік і оподаткування 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 10 м. 

Облік і оподаткування IІІ сесія (небюджетна 1) небюджетна Облік і оподаткування 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 10 м. 

Облік і оподаткування IV сесія (небюджетна 1) небюджетна Облік і оподаткування 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 10 м. 

Облік і оподаткування V сесія (небюджетна 1) небюджетна Облік і оподаткування 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 10 м. 

Облік і оподаткування I сесія (небюджетна 2) небюджетна Облік і оподаткування 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 10 м. 

Облік і оподаткування IІ сесія (небюджетна 2) небюджетна Облік і оподаткування 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 10 м. 



1 2 3 4 5 

Облік і оподаткування IІІ сесія (небюджетна 2) небюджетна Облік і оподаткування 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 10 м. 

Облік і оподаткування IV сесія (небюджетна 2) небюджетна Облік і оподаткування 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 10 м. 

Облік і оподаткування V сесія (небюджетна 2) небюджетна Облік і оподаткування 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 10 м. 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Фінанси, банківська справа та страхування І сесія 

(небюджетна 1) 
небюджетна 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Факультет фінансів та банківської 

справи 
1 р. 10 м. 

Фінанси, банківська справа та страхування ІI сесія 

(небюджетна 1) 
небюджетна 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Факультет фінансів та банківської 

справи 
1 р. 10 м. 

Фінанси, банківська справа та страхування ІII сесія 

(небюджетна 1) 
небюджетна 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Факультет фінансів та банківської 

справи 
1 р. 10 м. 

Фінанси, банківська справа та страхування ІV сесія 

(небюджетна 1) 
небюджетна 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Факультет фінансів та банківської 

справи 
1 р. 10 м. 

Фінанси, банківська справа та страхування V сесія 

(небюджетна 1) 
небюджетна 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Факультет фінансів та банківської 

справи 
1 р. 10 м. 

Фінанси, банківська справа та страхування І сесія 

(небюджетна 2) 
небюджетна 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Факультет фінансів та банківської 

справи 
1 р. 10 м. 

Фінанси, банківська справа та страхування ІI сесія 

(небюджетна 2) 
небюджетна 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Факультет фінансів та банківської 

справи 
1 р. 10 м. 

Фінанси, банківська справа та страхування ІII сесія 

(небюджетна 2) 
небюджетна 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Факультет фінансів та банківської 

справи 
1 р. 10 м. 

Фінанси, банківська справа та страхування ІV сесія 

(небюджетна 2) 
небюджетна 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Факультет фінансів та банківської 

справи 
1 р. 10 м. 

Фінанси, банківська справа та страхування V сесія 

(небюджетна 2) 
небюджетна 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Факультет фінансів та банківської 

справи 
1 р. 10 м. 

073 Менеджмент 

Менеджмент І сесія (небюджетна 1) небюджетна Менеджмент 
Факультет економіки, менеджменту 

та психології 
1 р. 10 м. 

Менеджмент ІI сесія (небюджетна 1) небюджетна Менеджмент 
Факультет економіки, менеджменту 

та психології 
1 р. 10 м. 

Менеджмент ІII сесія (небюджетна 1) небюджетна Менеджмент 
Факультет економіки, менеджменту 

та психології 
1 р. 10 м. 

Менеджмент ІV сесія (небюджетна 1) небюджетна Менеджмент 
Факультет економіки, менеджменту 

та психології 
1 р. 10 м. 

Менеджмент V сесія (небюджетна 1) небюджетна Менеджмент 
Факультет економіки, менеджменту 

та психології 
1 р. 10 м. 



1 2 3 4 5 

Менеджмент І сесія (небюджетна 2) небюджетна Менеджмент 
Факультет економіки, менеджменту 

та психології 
1 р. 10 м. 

Менеджмент ІI сесія (небюджетна 2) небюджетна Менеджмент 
Факультет економіки, менеджменту 

та психології 
1 р. 10 м. 

Менеджмент ІII сесія (небюджетна 2) небюджетна Менеджмент 
Факультет економіки, менеджменту 

та психології 
1 р. 10 м. 

Менеджмент ІV сесія (небюджетна 2) небюджетна Менеджмент 
Факультет економіки, менеджменту 

та психології 
1 р. 10 м. 

Менеджмент V сесія (небюджетна 2) небюджетна Менеджмент 
Факультет економіки, менеджменту 

та психології 
1 р. 10 м. 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність І сесія 

(небюджетна 1) 
небюджетна 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 10 м. 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ІI сесія 

(небюджетна 1) 
небюджетна 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 10 м. 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ІII сесія 

(небюджетна 1) 
небюджетна 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 10 м. 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ІV сесія 

(небюджетна 1) 
небюджетна 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 10 м. 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність V сесія 

(небюджетна 1) 
небюджетна 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 10 м. 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність І сесія 

(небюджетна 2) 
небюджетна 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 10 м. 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ІI сесія 

(небюджетна 2) 
небюджетна 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 10 м. 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ІII сесія 

(небюджетна 2) 
небюджетна 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 10 м. 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ІV сесія 

(небюджетна 2) 
небюджетна 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 10 м. 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність V сесія 

(небюджетна 2) 
небюджетна 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 10 м. 

 

 

  



Освітній ступінь «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти 

Денна форма здобуття освіти 
 

Назва пропозиції 
Вид 

пропозиції* 
Освітня програма Факультет 

Термін 

підготовки 

035.04 Філологія 

Відкрита (бюджет, контракт), Філологія відкрита 
Германські мови та літератури (переклад 

включно) перша – англійська 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
3 р. 10 м. 

051 Економіка 

Відкрита (бюджет, контракт), Економіка, факультет 

економіки, менеджменту та психології 
відкрита 

Економіка бізнесу 

Економіка торгівлі 

Економіка галузевих ринків 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
3 р. 10 м. 

Відкрита (бюджет, контракт), Економіка, факультет 

міжнародної торгівлі та права 
відкрита 

Міжнародна економіка  

International Economics – англомовна 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
3 р. 10 м. 

Відкрита (бюджет, контракт), Економіка, факультет 

обліку, аудиту та інформаційних систем 
відкрита Цифрова економіка (Digital Economics) 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
3 р. 10 м. 

Небюджетна (контракт), Економіка, факультет 

економіки, менеджменту та психології 
небюджетна 

Економіка бізнесу 

Економіка торгівлі 

Економіка галузевих ринків 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
3 р. 10 м. 

Небюджетна (контракт), Економіка, факультет 

міжнародної торгівлі та права 
небюджетна 

Міжнародна економіка  

International Economics – англомовна 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
3 р. 10 м. 

Небюджетна (контракт), Економіка, факультет 

обліку, аудиту та інформаційних систем 
небюджетна Цифрова економіка (Digital Economics) 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
3 р. 10 м. 

053 Психологія 

Відкрита (бюджет, контракт), Психологія відкрита Практична психологія 
Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
3 р. 10 м. 

Небюджетна (контракт), Психологія небюджетна Практична психологія 
Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
3 р. 10 м. 

054 Соціологія 

Відкрита (бюджет, контракт), Соціологія відкрита Соціологія економічної діяльності 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
3 р. 10 м. 

Небюджетна (контракт), Соціологія небюджетна Соціологія економічної діяльності 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
3 р. 10 м. 

061 Журналістика 

Відкрита (бюджет, контракт), Журналістика відкрита Реклама і зв’язки з громадськістю 
Факультет торгівлі та 

маркетингу 
3 р. 10 м. 

071 Облік і оподаткування 

Відкрита (бюджет, контракт), Облік і оподаткування відкрита 
Облік і оподаткування 

Фінансовий контроль та аудит 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
3 р. 10 м. 

Небюджетна (контракт), Облік і оподаткування небюджетна 
Облік і оподаткування 

Фінансовий контроль та аудит 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
3 р. 10 м. 
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072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Відкрита (бюджет, контракт), Фінанси, банківська 

справа та страхування, факультет фінансів та 

банківської справи 

відкрита 

Державні та муніципальні фінанси 

Банківська справа 

Управління державними фінансовими 

ресурсами 

Податкова справа 

Фінансове посередництво 

Страхування 

Факультет фінансів та 

банківської справи 
3 р. 10 м. 

Відкрита (бюджет, контракт), Фінанси, банківська 

справа та страхування, факультет економіки, 

менеджменту та психології 

відкрита Корпоративні фінанси 
Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
3 р. 10 м. 

Небюджетна (контракт), Фінанси, банківська справа 

та страхування, факультет фінансів та банківської 

справи 

небюджетна 

Державні та муніципальні фінанси 

Банківська справа 

Управління державними фінансовими 

ресурсами 

Податкова справа 

Фінансове посередництво 

Страхування 

Факультет фінансів та 

банківської справи 
3 р. 10 м. 

Небюджетна (контракт), Фінанси, банківська справа 

та страхування, факультет економіки, менеджменту 

та психології 

небюджетна Корпоративні фінанси 
Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
3 р. 10 м. 

073 Менеджмент 

Відкрита (бюджет, контракт), Менеджмент, 

факультет економіки, менеджменту та психології 
відкрита 

Управління бізнесом 

Торговельний менеджмент (Trade 

Management) 

Менеджмент персоналу (HR Management) 

Управління в сфері економічної 

конкуренції 

Промисловий менеджмент (Industrial 

Management) 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
3 р. 10 м. 

Відкрита (бюджет, контракт), Менеджмент, 

факультет міжнародної торгівлі та права 
відкрита 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  

Management of Foreign Economic Activity – 

англомовна 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
3 р. 10 м. 

Відкрита (бюджет, контракт), Менеджмент, 

факультет ресторанно-готельного та туристичного 

бізнесу 

відкрита 
Готельний і ресторанний менеджмент 

Туристичний менеджмент 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

3 р. 10 м. 



1 2 3 4 5 

Небюджетна (контракт), Менеджмент, факультет 

економіки, менеджменту та психології 
небюджетна 

Управління бізнесом 

Торговельний менеджмент (Trade 

Management) 

Менеджмент персоналу (HR Management) 

Управління в сфері економічної 

конкуренції 

Промисловий менеджмент (Industrial 

Management) 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
3 р. 10 м. 

Небюджетна (контракт), Менеджмент, факультет 

міжнародної торгівлі та права 
небюджетна 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  

Management of Foreign Economic Activity – 

англомовна 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
3 р. 10 м. 

Небюджетна (контракт), Менеджмент, факультет 

ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 
небюджетна 

Готельний і ресторанний менеджмент 

Туристичний менеджмент 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

3 р. 10 м. 

075 Маркетинг 

Відкрита (бюджет, контракт), Маркетинг відкрита 
Маркетинг 

Рекламний бізнес 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
3 р. 10 м. 

Небюджетна (контракт), Маркетинг небюджетна 
Маркетинг 

Рекламний бізнес 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
3 р. 10 м. 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Відкрита (бюджет, контракт), Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність 
відкрита 

Оптова і роздрібна торгівля 

Товарознавство і комерційна логістика 

Товарознавство та організація зовнішньої 

торгівлі 

Митна справа 

Логістична діяльність 

Категорійний менеджмент у ритейлі (Cat 

Management) 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
3 р. 10 м. 

Небюджетна (контракт), Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
небюджетна 

Оптова і роздрібна торгівля 

Товарознавство  і комерційна логістика 

Товарознавство та організація зовнішньої 

торгівлі 

Митна справа 

Логістична діяльність 

Категорійний менеджмент у ритейлі (Cat 

Management) 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
3 р. 10 м. 
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081 Право 

Відкрита (бюджет, контракт), Право відкрита 

Комерційне право 

Цивільне право і процес 

Фінансове право 

Правове забезпечення безпеки 

підприємницької діяльності 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
3 р. 10 м. 

Небюджетна (контракт), Право небюджетна 

Комерційне право 

Цивільне право і процес 

Фінансове право 

Правове забезпечення безпеки 

підприємницької діяльності 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
3 р. 10 м. 

121 Інженерія програмного забезпечення 

Відкрита (бюджет, контракт), Інженерія 

програмного забезпечення 
відкрита 

Інженерія програмного забезпечення 

(Software Engineering) 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
3 р. 10 м. 

122 Комп’ютерні науки 

Відкрита (бюджет, контракт), Комп’ютерні науки відкрита Комп’ютерні науки 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
3 р. 10 м. 

Небюджетна (контракт), Комп’ютерні науки небюджетна Комп’ютерні науки 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
3 р. 10 м. 

124 Системний аналіз 

Відкрита (бюджет, контракт), Системний аналіз відкрита 
Інформаційні технології та бізнес-

аналітика (Data Science) 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
3 р. 10 м. 

Небюджетна (контракт), Системний аналіз небюджетна 
Інформаційні технології та бізнес-

аналітика (Data Science) 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
3 р. 10 м. 

125 Кібербезпека 

Відкрита (бюджет, контракт), Кібербезпека відкрита 
Безпека інформаційних і комунікаційних 

систем в економіці 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
3 р. 10 м. 

Небюджетна (контракт), Кібербезпека небюджетна 
Безпека інформаційних і комунікаційних 

систем в економіці 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
3 р. 10 м. 

181 Харчові технології 

Відкрита (бюджет, контракт), Харчові технології відкрита 
Технологія та організація ресторанного 

бізнесу 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

3 р. 10 м. 

Небюджетна (контракт), Харчові технології небюджетна 
Технологія та організація ресторанного 

бізнесу 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

3 р. 10 м. 
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241 Готельно-ресторанна справа 

Відкрита (бюджет, контракт), Готельно-ресторанна 

справа 
відкрита Готельно-ресторанна справа 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

3 р. 10 м. 

Небюджетна (контракт), Готельно-ресторанна 

справа 
небюджетна Готельно-ресторанна справа 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

3 р. 10 м. 

242 Туризм 

Відкрита (бюджет, контракт), Туризм відкрита 
Міжнародний туризм 

Економіка і організація туризму 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

3 р. 10 м. 

Небюджетна (контракт), Туризм небюджетна 
Міжнародний туризм 

Економіка і організація туризму 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

3 р. 10 м. 

281 Публічне управління та адміністрування 

Відкрита (бюджет, контракт), Публічне управління 

та адміністрування 
відкрита Публічне управління та адміністрування 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
3 р. 10 м. 

Небюджетна (контракт), Публічне управління та 

адміністрування 
небюджетна Публічне управління та адміністрування 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
3 р. 10 м. 

292 Міжнародні економічні відносини 

Відкрита (бюджет, контракт), Міжнародні 

економічні відносини 
відкрита 

Міжнародний бізнес 

Міжнародна торгівля 

Міжнародний маркетинг 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
3 р. 10 м. 

Небюджетна (контракт), Міжнародні економічні 

відносини 
небюджетна 

Міжнародний бізнес 

Міжнародна торгівля 

Міжнародний маркетинг 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
3 р. 10 м. 

293 Міжнародне право 

Відкрита (бюджет, контракт), Міжнародне право відкрита Міжнародне право 
Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
3 р. 10 м. 

 

 

 

 

  



Освітній ступінь «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти 

Заочна форма здобуття освіти 
 

Назва пропозиції 
Вид 

пропозиції* 
Освітня програма Факультет 

Термін 

підготовки 

051 Економіка 

Відкрита (бюджет, контракт), Економіка, факультет 

економіки, менеджменту та психології  (І сесія) 
відкрита 

Економіка бізнесу 

Економіка галузевих ринків 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Відкрита (бюджет, контракт), Економіка, факультет 

міжнародної торгівлі та права  (І сесія) 
відкрита Міжнародна економіка  

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Відкрита (бюджет, контракт), Економіка, факультет 

обліку, аудиту та інформаційних систем  (І сесія) 
відкрита Цифрова економіка (Digital Economics) 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Економіка, факультет 

економіки, менеджменту та психології (ІІ сесія) 
небюджетна 

Економіка бізнесу 

Економіка галузевих ринків 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Економіка, факультет 

економіки, менеджменту та психології (ІІІ сесія) 
небюджетна 

Економіка бізнесу 

Економіка галузевих ринків 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Економіка, факультет 

економіки, менеджменту та психології (IV сесія) 
небюджетна 

Економіка бізнесу 

Економіка галузевих ринків 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Економіка, факультет 

економіки, менеджменту та психології (V сесія) 
небюджетна 

Економіка бізнесу 

Економіка галузевих ринків 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Економіка, факультет 

економіки, менеджменту та психології (І сесія) 
небюджетна 

Економіка бізнесу 

Економіка галузевих ринків 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Економіка, факультет 

економіки, менеджменту та психології (ІІ сесія) 
небюджетна 

Економіка бізнесу 

Економіка галузевих ринків 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Економіка, факультет 

економіки, менеджменту та психології (ІІІ сесія) 
небюджетна 

Економіка бізнесу 

Економіка галузевих ринків 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Економіка, факультет 

економіки, менеджменту та психології (IV сесія) 
небюджетна 

Економіка бізнесу 

Економіка галузевих ринків 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Економіка, факультет 

економіки, менеджменту та психології (V сесія) 
небюджетна 

Економіка бізнесу 

Економіка галузевих ринків 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Економіка, факультет 

міжнародної торгівлі та права (ІІ сесія) 
небюджетна Міжнародна економіка  

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Економіка, факультет 

міжнародної торгівлі та права (ІІІ сесія) 
небюджетна Міжнародна економіка  

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Економіка, факультет 

міжнародної торгівлі та права (ІV сесія) 
небюджетна Міжнародна економіка  

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Економіка, факультет 

міжнародної торгівлі та права (V сесія) 
небюджетна Міжнародна економіка  

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Економіка, факультет 

міжнародної торгівлі та права (І сесія) 
небюджетна Міжнародна економіка  

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 
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Небюджетна 2 (контракт), Економіка, факультет 

міжнародної торгівлі та права (ІІ сесія) 
небюджетна Міжнародна економіка  

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Економіка, факультет 

міжнародної торгівлі та права (ІІІ сесія) 
небюджетна Міжнародна економіка  

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Економіка, факультет 

міжнародної торгівлі та права (ІV сесія) 
небюджетна Міжнародна економіка  

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Економіка, факультет 

міжнародної торгівлі та права (V сесія) 
небюджетна Міжнародна економіка  

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Економіка, факультет 

обліку, аудиту та інформаційних систем (ІІ сесія) 
небюджетна Цифрова економіка (Digital Economics) 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Економіка, факультет 

обліку, аудиту та інформаційних систем (ІІІ сесія) 
небюджетна Цифрова економіка (Digital Economics) 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Економіка, факультет 

обліку, аудиту та інформаційних систем (IVсесія) 
небюджетна Цифрова економіка (Digital Economics) 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Економіка, факультет 

обліку, аудиту та інформаційних систем (Vсесія) 
небюджетна Цифрова економіка (Digital Economics) 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Економіка, факультет 

обліку, аудиту та інформаційних систем (І сесія) 
небюджетна Цифрова економіка (Digital Economics) 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Економіка, факультет 

обліку, аудиту та інформаційних систем (ІІ сесія) 
небюджетна Цифрова економіка (Digital Economics) 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Економіка, факультет 

обліку, аудиту та інформаційних систем (ІІІ сесія) 
небюджетна Цифрова економіка (Digital Economics) 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Економіка, факультет 

обліку, аудиту та інформаційних систем (IVсесія) 
небюджетна Цифрова економіка (Digital Economics) 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Економіка, факультет 

обліку, аудиту та інформаційних систем (Vсесія) 
небюджетна Цифрова економіка (Digital Economics) 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

053 Психологія 

Відкрита (бюджет, контракт), Психологія   (І сесія) відкрита Практична психологія 
Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Психологія (ІІ сесія)  небюджетна Практична психологія 
Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Психологія (ІІІ сесія) небюджетна Практична психологія 
Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Психологія (IVсесія) небюджетна Практична психологія 
Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Психологія (Vсесія) небюджетна Практична психологія 
Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Психологія (І сесія) небюджетна Практична психологія 
Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 
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Небюджетна 2 (контракт), Психологія (ІІ сесія)  небюджетна Практична психологія 
Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Психологія (ІІІ сесія) небюджетна Практична психологія 
Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Психологія (IVсесія) небюджетна Практична психологія 
Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Психологія (Vсесія) небюджетна Практична психологія 
Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

054 Соціологія 

Відкрита (бюджет, контракт), Соціологія (І сесія) відкрита Соціологія економічної діяльності 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Соціологія (IІ сесія) небюджетна Соціологія економічної діяльності 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Соціологія (IІІ сесія) небюджетна Соціологія економічної діяльності 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Соціологія (IVсесія) небюджетна Соціологія економічної діяльності 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Соціологія (Vсесія) небюджетна Соціологія економічної діяльності 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Соціологія (I сесія)  небюджетна Соціологія економічної діяльності 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Соціологія (IІ сесія) небюджетна Соціологія економічної діяльності 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Соціологія (IІІ сесія) небюджетна Соціологія економічної діяльності 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Соціологія (IVсесія) небюджетна Соціологія економічної діяльності 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Соціологія (Vсесія) небюджетна Соціологія економічної діяльності 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

061 Журналістика 

Відкрита (бюджет, контракт), Журналістика  

(І сесія) 
відкрита Реклама і зв’язки з громадськістю 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Журналістика (IІ сесія) небюджетна Реклама і зв’язки з громадськістю 
Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Журналістика (IІІ сесія) небюджетна Реклама і зв’язки з громадськістю 
Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Журналістика (IV сесія) небюджетна Реклама і зв’язки з громадськістю 
Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 
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Небюджетна 1 (контракт), Журналістика (V сесія) небюджетна Реклама і зв’язки з громадськістю 
Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Журналістика (I сесія) небюджетна Реклама і зв’язки з громадськістю 
Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Журналістика (IІ сесія) небюджетна Реклама і зв’язки з громадськістю 
Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Журналістика (IІІ сесія) небюджетна Реклама і зв’язки з громадськістю 
Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Журналістика (IV сесія) небюджетна Реклама і зв’язки з громадськістю 
Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Журналістика (V сесія) небюджетна Реклама і зв’язки з громадськістю 
Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

071 Облік і оподаткування 

Відкрита (бюджет, контракт), Облік і оподаткування   

(І сесія) 
відкрита 

Облік і оподаткування 

Фінансовий контроль та аудит 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Облік і оподаткування 

(IІ сесія) 
небюджетна 

Облік і оподаткування 

Фінансовий контроль та аудит 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Облік і оподаткування 

(IІІ сесія) 
небюджетна 

Облік і оподаткування 

Фінансовий контроль та аудит 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Облік і оподаткування 

(IV сесія) 
небюджетна 

Облік і оподаткування 

Фінансовий контроль та аудит 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Облік і оподаткування 

(V сесія) 
небюджетна 

Облік і оподаткування 

Фінансовий контроль та аудит 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Облік і оподаткування 

(I сесія) 
небюджетна 

Облік і оподаткування 

Фінансовий контроль та аудит 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Облік і оподаткування 

(IІ сесія) 
небюджетна 

Облік і оподаткування 

Фінансовий контроль та аудит 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Облік і оподаткування 

(IІІ сесія) 
небюджетна 

Облік і оподаткування 

Фінансовий контроль та аудит 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Облік і оподаткування 

(IV сесія) 
небюджетна 

Облік і оподаткування 

Фінансовий контроль та аудит 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Облік і оподаткування 

(V сесія) 
небюджетна 

Облік і оподаткування 

Фінансовий контроль та аудит 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
4 р. 6 м. 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Відкрита (бюджет, контракт), Фінанси, банківська 

справа та страхування, факультет фінансів та 

банківської справи   (І сесія) 

відкрита 
Державні та муніципальні фінанси 

Банківська справа 

Факультет фінансів та 

банківської справи 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Фінанси, банківська 

справа та страхування, факультет фінансів та 

банківської справи (IІ сесія) 

небюджетна 
Державні  та муніципальні фінанси 

Банківська справа 

Факультет фінансів та 

банківської справи 
4 р. 6 м. 
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Небюджетна 1 (контракт), Фінанси, банківська 

справа та страхування, факультет фінансів та 

банківської справи (IІІ сесія) 

небюджетна 
Державні  та муніципальні фінанси 

Банківська справа 

Факультет фінансів та 

банківської справи 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Фінанси, банківська 

справа та страхування, факультет фінансів та 

банківської справи (IV сесія) 

небюджетна 
Державні  та муніципальні фінанси 

Банківська справа 

Факультет фінансів та 

банківської справи 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Фінанси, банківська 

справа та страхування, факультет фінансів та 

банківської справи (V сесія) 

небюджетна 
Державні  та муніципальні фінанси 

Банківська справа 

Факультет фінансів та 

банківської справи 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Фінанси, банківська 

справа та страхування, факультет фінансів та 

банківської справи (I сесія) 

небюджетна 
Державні  та муніципальні фінанси 

Банківська справа 

Факультет фінансів та 

банківської справи 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Фінанси, банківська 

справа та страхування, факультет фінансів та 

банківської справи (IІ сесія) 

небюджетна 
Державні  та муніципальні фінанси 

Банківська справа 

Факультет фінансів та 

банківської справи 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Фінанси, банківська 

справа та страхування, факультет фінансів та 

банківської справи (IІІ сесія) 

небюджетна 
Державні  та муніципальні фінанси 

Банківська справа 

Факультет фінансів та 

банківської справи 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Фінанси, банківська 

справа та страхування, факультет фінансів та 

банківської справи (IV сесія) 

небюджетна 
Державні  та муніципальні фінанси 

Банківська справа 

Факультет фінансів та 

банківської справи 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Фінанси, банківська 

справа та страхування, факультет фінансів та 

банківської справи (V сесія) 

небюджетна 
Державні  та муніципальні фінанси 

Банківська справа 

Факультет фінансів та 

банківської справи 
4 р. 6 м. 

073 Менеджмент 

Відкрита (бюджет, контракт), Менеджмент, 

факультет економіки, менеджменту та психології  

(І сесія) 

відкрита Управління бізнесом 
Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Відкрита (бюджет, контракт), Менеджмент, 

факультет міжнародної торгівлі та права (І сесія) 
відкрита 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Відкрита (бюджет, контракт), Менеджмент, 

факультет ресторанно-готельного та туристичного 

бізнесу (І сесія) 

відкрита 
Готельний і ресторанний менеджмент 

Туристичний менеджмент 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Менеджмент, факультет 

економіки, менеджменту та психології (ІІ сесія) 
небюджетна Управління бізнесом 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Менеджмент, факультет 

економіки, менеджменту та психології (ІІІ сесія) 
небюджетна Управління бізнесом 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Менеджмент, факультет 

економіки, менеджменту та психології (IV сесія) 
небюджетна Управління бізнесом 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 
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Небюджетна 1 (контракт), Менеджмент, факультет 

економіки, менеджменту та психології (V сесія) 
небюджетна Управління бізнесом 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Менеджмент, факультет 

економіки, менеджменту та психології (І сесія) 
небюджетна Управління бізнесом 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Менеджмент, факультет 

економіки, менеджменту та психології (ІІ сесія) 
небюджетна Управління бізнесом 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Менеджмент, факультет 

економіки, менеджменту та психології (ІІІ сесія) 
небюджетна Управління бізнесом 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Менеджмент, факультет 

економіки, менеджменту та психології (IV сесія) 
небюджетна Управління бізнесом 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Менеджмент, факультет 

економіки, менеджменту та психології (V сесія) 
небюджетна Управління бізнесом 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Менеджмент, факультет 

міжнародної торгівлі та права (ІІ сесія) 
небюджетна 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Менеджмент, факультет 

міжнародної торгівлі та права (ІІІ сесія 
небюджетна 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Менеджмент, факультет 

міжнародної торгівлі та права (IV сесія) 
небюджетна 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Менеджмент, факультет 

міжнародної торгівлі та права (V сесія) 
небюджетна 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Менеджмент, факультет 

міжнародної торгівлі та права (І сесія) 
небюджетна 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Менеджмент, факультет 

міжнародної торгівлі та права (ІІ сесія) 
небюджетна 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Менеджмент, факультет 

міжнародної торгівлі та права (ІІІ сесія 
небюджетна 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Менеджмент, факультет 

міжнародної торгівлі та права (IV сесія) 
небюджетна 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Менеджмент, факультет 

міжнародної торгівлі та права (V сесія) 
небюджетна 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Менеджмент, факультет 

ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 

(ІІ сесія) 

небюджетна 
Готельний і ресторанний менеджмент 

Туристичний менеджмент 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Менеджмент, факультет 

ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 

(ІІІ сесія) 

небюджетна 
Готельний і ресторанний менеджмент 

Туристичний менеджмент 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Менеджмент, факультет 

ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 

(IV сесія) 

небюджетна 
Готельний і ресторанний менеджмент 

Туристичний менеджмент 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 
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Небюджетна 1 (контракт), Менеджмент, факультет 

ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 

(V сесія) 

небюджетна 
Готельний і ресторанний менеджмент 

Туристичний менеджмент 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Менеджмент, факультет 

ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 

(І сесія) 

небюджетна 
Готельний і ресторанний менеджмент 

Туристичний менеджмент 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Менеджмент, факультет 

ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 

(ІІ сесія) 

небюджетна 
Готельний і ресторанний менеджмент 

Туристичний менеджмент 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Менеджмент, факультет 

ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 

(ІІІ сесія) 

небюджетна 
Готельний і ресторанний менеджмент 

Туристичний менеджмент 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Менеджмент, факультет 

ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 

(IV сесія) 

небюджетна 
Готельний і ресторанний менеджмент 

Туристичний менеджмент 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Менеджмент, факультет 

ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 

(V сесія) 

небюджетна 
Готельний і ресторанний менеджмент 

Туристичний менеджмент 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

075 Маркетинг 

Відкрита (бюджет, контракт), Маркетинг (І сесія) відкрита 
Маркетинг 

Рекламний бізнес 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Маркетинг (ІІ сесія) небюджетна 
Маркетинг 

Рекламний бізнес 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Маркетинг (ІІІ сесія) небюджетна 
Маркетинг 

Рекламний бізнес 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Маркетинг (IV сесія) небюджетна 
Маркетинг 

Рекламний бізнес 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Маркетинг (V сесія) небюджетна 
Маркетинг 

Рекламний бізнес 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Маркетинг (І сесія) небюджетна 
Маркетинг 

Рекламний бізнес 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Маркетинг (ІІ сесія) небюджетна 
Маркетинг 

Рекламний бізнес 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Маркетинг (ІІІ сесія) небюджетна 
Маркетинг 

Рекламний бізнес 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Маркетинг (IV сесія) небюджетна 
Маркетинг 

Рекламний бізнес 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Маркетинг (V сесія) небюджетна 
Маркетинг 

Рекламний бізнес 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 
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076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Відкрита (бюджет, контракт), Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність (І сесія) 
відкрита Товарознавство  і комерційна логістика 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність (ІІ сесія) 
небюджетна Товарознавство  і комерційна логістика 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність (ІІІ сесія) 
небюджетна Товарознавство  і комерційна логістика 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність (IV сесія) 
небюджетна Товарознавство  і комерційна логістика 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність (V сесія) 
небюджетна Товарознавство  і комерційна логістика 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність (І сесія) 
небюджетна Товарознавство  і комерційна логістика 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність (ІІ сесія) 
небюджетна Товарознавство  і комерційна логістика 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність (ІІІ сесія) 
небюджетна Товарознавство  і комерційна логістика 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність (IV сесія) 
небюджетна Товарознавство  і комерційна логістика 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність (V сесія) 
небюджетна Товарознавство  і комерційна логістика 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
4 р. 6 м. 

081 Право 

Відкрита (бюджет, контракт), Право (І сесія) відкрита Комерційне право 
Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Право (ІІ сесія) небюджетна Комерційне право 
Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Право (ІІІ сесія) небюджетна Комерційне право 
Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Право (IV сесія) небюджетна Комерційне право 
Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Право (V сесія) небюджетна Комерційне право 
Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Право (І сесія) небюджетна Комерційне право 
Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Право (ІІ сесія) небюджетна Комерційне право 
Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Право (ІІІ сесія) небюджетна Комерційне право 
Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 
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Небюджетна 2 (контракт), Право (IV сесія) небюджетна Комерційне право 
Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Право (V сесія) небюджетна Комерційне право 
Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

181 Харчові технології 

Відкрита (бюджет, контракт), Харчові технології 

(І сесія) 
відкрита 

Технологія та організація ресторанного 

бізнесу 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Харчові технології (ІІ 

сесія) 
небюджетна 

Технологія та організація ресторанного 

бізнесу 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Харчові технології 

(ІІІ сесія) 
небюджетна 

Технологія та організація ресторанного 

бізнесу 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Харчові технології 

(IV сесія) 
небюджетна 

Технологія та організація ресторанного 

бізнесу 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Харчові технології 

(V сесія) 
небюджетна 

Технологія та організація ресторанного 

бізнесу 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Харчові технології 

(І сесія) 
небюджетна 

Технологія та організація ресторанного 

бізнесу 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Харчові технології (ІІ 

сесія) 
небюджетна 

Технологія та організація ресторанного 

бізнесу 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Харчові технології 

(ІІІ сесія) 
небюджетна 

Технологія та організація ресторанного 

бізнесу 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Харчові технології 

(IV сесія) 
небюджетна 

Технологія та організація ресторанного 

бізнесу 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Харчові технології 

(V сесія) 
небюджетна 

Технологія та організація ресторанного 

бізнесу 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 
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241 Готельно-ресторанна справа 

Відкрита (бюджет, контракт), Готельно-ресторанна 

справа (І сесія) 
відкрита Готельно-ресторанна справа 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Готельно-ресторанна 

справа (ІІ сесія) 
небюджетна Готельно-ресторанна справа 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Готельно-ресторанна 

справа (ІІІ сесія) 
небюджетна Готельно-ресторанна справа 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Готельно-ресторанна 

справа (IV сесія) 
небюджетна Готельно-ресторанна справа 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Готельно-ресторанна 

справа (V сесія) 
небюджетна Готельно-ресторанна справа 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Готельно-ресторанна 

справа (І сесія) 
небюджетна Готельно-ресторанна справа 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Готельно-ресторанна 

справа (ІІ сесія) 
небюджетна Готельно-ресторанна справа 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Готельно-ресторанна 

справа (ІІІ сесія) 
небюджетна Готельно-ресторанна справа 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Готельно-ресторанна 

справа (IV сесія) 
небюджетна Готельно-ресторанна справа 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Готельно-ресторанна 

справа (V сесія) 
небюджетна Готельно-ресторанна справа 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

242 Туризм 

Відкрита (бюджет, контракт), Туризм (І сесія) відкрита Міжнародний туризм 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Туризм (ІІ сесія) небюджетна Міжнародний туризм 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 
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Небюджетна 1 (контракт), Туризм (ІІІ сесія) небюджетна Міжнародний туризм 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Туризм (IV сесія) небюджетна Міжнародний туризм 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Туризм (V сесія) небюджетна Міжнародний туризм 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Туризм (І сесія) небюджетна Міжнародний туризм 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Туризм (ІІ сесія) небюджетна Міжнародний туризм 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Туризм (ІІІ сесія) небюджетна Міжнародний туризм 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Туризм (IV сесія) небюджетна Міжнародний туризм 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Туризм (V сесія) небюджетна Міжнародний туризм 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

4 р. 6 м. 

281 Публічне управління та адміністрування 

Відкрита (бюджет, контракт), Публічне управління 

та адміністрування (І сесія) 
відкрита Публічне управління та адміністрування 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Публічне управління та 

адміністрування (ІІ сесія) 
небюджетна Публічне управління та адміністрування 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Публічне управління та 

адміністрування (ІІІ сесія) 
небюджетна Публічне управління та адміністрування 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Публічне управління та 

адміністрування (IV сесія) 
небюджетна Публічне управління та адміністрування 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Публічне управління та 

адміністрування (V сесія) 
небюджетна Публічне управління та адміністрування 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Публічне управління та 

адміністрування (І сесія) 
небюджетна Публічне управління та адміністрування 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Публічне управління та 

адміністрування (ІІ сесія) 
небюджетна Публічне управління та адміністрування 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 
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Небюджетна 2 (контракт), Публічне управління та 

адміністрування (ІІІ сесія) 
небюджетна Публічне управління та адміністрування 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Публічне управління та 

адміністрування (IV сесія) 
небюджетна Публічне управління та адміністрування 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Публічне управління та 

адміністрування (V сесія) 
небюджетна Публічне управління та адміністрування 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
4 р. 6 м. 

292 Міжнародні економічні відносини 

Відкрита (бюджет, контракт), Міжнародні 

економічні відносини (І сесія)  
відкрита Міжнародний бізнес 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Міжнародні економічні 

відносини (ІІ сесія) 
небюджетна Міжнародний бізнес 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Міжнародні економічні 

відносини (ІІІ сесія) 
небюджетна Міжнародний бізнес 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Міжнародні економічні 

відносини (IV сесія) 
небюджетна Міжнародний бізнес 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Міжнародні економічні 

відносини (V сесія) 
небюджетна Міжнародний бізнес 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Міжнародні економічні 

відносини (І сесія) 
небюджетна Міжнародний бізнес 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Міжнародні економічні 

відносини (ІІ сесія) 
небюджетна Міжнародний бізнес 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Міжнародні економічні 

відносини (ІІІ сесія) 
небюджетна Міжнародний бізнес 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Міжнародні економічні 

відносини (IV сесія) 
небюджетна Міжнародний бізнес 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Міжнародні економічні 

відносини (V сесія) 
небюджетна Міжнародний бізнес 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

293 Міжнародне право 

Відкрита (бюджет, контракт), Міжнародне право 

(І сесія)  
відкрита Міжнародне право 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Міжнародне право (ІІ 

сесія) 
небюджетна Міжнародне право 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Міжнародне право 

(ІІІ сесія) 
небюджетна Міжнародне право 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Міжнародне право 

(IV сесія) 
небюджетна Міжнародне право 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 1 (контракт), Міжнародне право 

(V сесія) 
небюджетна Міжнародне право 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 
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Небюджетна 2 (контракт), Міжнародне право (І 

сесія) 
небюджетна Міжнародне право 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Міжнародне право (ІІ 

сесія) 
небюджетна Міжнародне право 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Міжнародне право 

(ІІІ сесія) 
небюджетна Міжнародне право 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Міжнародне право 

(IV сесія) 
небюджетна Міжнародне право 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

Небюджетна 2 (контракт), Міжнародне право 

(V сесія) 
небюджетна Міжнародне право 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
4 р. 6 м. 

 

 

Освітній ступінь «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста 

Денна форма здобуття освіти 
 

Назва пропозиції 
Вид 

пропозиції* 
Освітня програма Факультет 

Термін 

підготовки 

051 Економіка 

Економіка, факультет економіки, менеджменту та 

психології 
небюджетна 

Економіка підприємства 

Фінанси підприємства 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
1 р. 10 м. 

Економіка, факультет міжнародної торгівлі та права небюджетна Міжнародна економіка 
Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
1 р. 10 м. 

Економіка, факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
небюджетна Економічна кібернетика 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 10 м. 

053 Психологія 

Психологія небюджетна Психологія 
Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
1 р. 10 м. 

061 Журналістика 

Журналістика небюджетна Реклама і зв’язки з громадськістю 
Факультет торгівлі та 

маркетингу 
1 р. 10 м. 

071 Облік і оподаткування 

Облік і оподаткування  небюджетна 
Облік і оподаткування 

Фінансовий контроль та аудит 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 10 м. 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Фінанси, банківська справа та страхування небюджетна 

Державні  фінанси 

Банківська справа 

Управління державними фінансовими  

ресурсами 

Фінансове посередництво 

Факультет фінансів та 

банківської справи 
1 р. 10 м. 
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073 Менеджмент 

Менеджмент, факультет економіки, менеджменту та 

психології 
небюджетна 

Менеджмент організацій 

Торговельний менеджмент 

Менеджмент персоналу 

Управління в сфері економічної 

конкуренції 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
1 р. 10 м. 

Менеджмент, факультет міжнародної торгівлі та 

права 
небюджетна 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
1 р. 10 м. 

Менеджмент, відкрита, факультет ресторанно-

готельного та туристичного бізнесу 
небюджетна 

Готельний і ресторанний менеджмент 

Туристичний менеджмент 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

1 р. 10 м. 

075 Маркетинг 

Маркетинг (споріднені) небюджетна 
Маркетинг 

Рекламний бізнес 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
1 р. 10 м. 

Маркетинг небюджетна 
Маркетинг 

Рекламний бізнес 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
2 р. 10 м. 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  небюджетна 

Оптова і роздрібна торгівля 

Товарознавство  і комерційна логістика 

Товарознавство та організація зовнішньої 

торгівлі 

Митна справа 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
1 р. 10 м. 

081 Право 

Право небюджетна 
Комерційне право 

Цивільне право і процес 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
1 р. 10 м. 

122 Комп’ютерні науки 

Комп’ютерні науки небюджетна Комп’ютерні науки 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 10 м. 

124 Системний аналіз 

Системний аналіз небюджетна Системний аналіз 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 10 м. 

181 Харчові технології 

Харчові технології небюджетна Ресторанні технології 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

1 р. 10 м. 



1 2 3 4 5 

241 Готельно-ресторанна справа 

Готельно-ресторанна справа небюджетна Готельно-ресторанна справа 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

1 р. 10 м. 

281 Публічне управління та адміністрування 

Публічне управління та адміністрування 

(споріднені) 
небюджетна Публічне управління та адміністрування 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
1 р. 10 м. 

Публічне управління та адміністрування небюджетна Публічне управління та адміністрування 
Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
2 р. 10 м. 

292 Міжнародні економічні відносини 

Міжнародні економічні відносини небюджетна 

Міжнародний бізнес 

Міжнародна торгівля 

Міжнародний маркетинг 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
1 р. 10 м. 

293 Міжнародне право 

Міжнародне право небюджетна Міжнародне право 
Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
1 р. 10 м. 

242 Туризм 

Туризм небюджетна Туризм 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

2 р. 10 м. 

 

 

Освітній ступінь «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста 

Заочна форма здобуття освіти 

 

Назва пропозиції 
Вид 

пропозиції* 
Освітня програма Факультет 

Термін 

підготовки 

051 Економіка 

Економіка, факультет економіки, менеджменту та 

психології 
фіксована 

Економіка бізнесу 

Економіка галузевих ринків 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
2 р. 6 м. 

Економіка, факультет міжнародної торгівлі та права фіксована Міжнародна економіка 
Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
2 р. 6 м. 

Економіка, факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
фіксована Економічна кібернетика 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
2 р. 6 м. 

053 Психологія 

Психологія фіксована Психологія 
Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
2 р. 6 м. 



1 2 3 4 5 

071 Облік і оподаткування 

Облік і оподаткування  фіксована 
Облік і оподаткування 

Фінансовий контроль та аудит 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
2 р. 6 м. 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Фінанси, банківська справа та страхування фіксована 
Державні  фінанси 

Банківська справа 

Факультет фінансів та 

банківської справи 
2 р. 6 м. 

073 Менеджмент 

Менеджмент, факультет економіки, менеджменту та 

психології 
фіксована Управління бізнесом 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
2 р. 6 м. 

Менеджмент, факультет міжнародної торгівлі та 

права 
фіксована 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
2 р. 6 м. 

Менеджмент, факультет ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу 
фіксована 

Готельний і ресторанний менеджмент 

Туристичний менеджмент 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

2 р. 6 м. 

075 Маркетинг 

Маркетинг (споріднені) фіксована 
Маркетинг 

Рекламний бізнес 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
2 р. 6 м. 

Маркетинг небюджетна 
Маркетинг 

Рекламний бізнес 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
3 р. 6 м. 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  фіксована 

Оптова і роздрібна торгівля 

Товарознавство  і комерційна логістика 

Митна справа 

Факультет торгівлі та 

маркетингу 
2 р. 6 м. 

081 Право 

Право фіксована 

Комерційне право 

Цивільне право і процес 

Фінансове право 

Правове забезпечення безпеки 

підприємницької діяльності 

Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
2 р. 6 м. 

181 Харчові технології 

Харчові технології фіксована Ресторанні технології 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

2 р. 6 м. 



1 2 3 4 5 

241 Готельно-ресторанна справа 

Готельно-ресторанна справа фіксована Готельно-ресторанна справа 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

2 р. 6 м. 

242 Туризм 

Туризм фіксована Туризм 

Факультет ресторанно-

готельного та туристичного 

бізнесу 

3 р. 6 м. 

281 Публічне управління та адміністрування 

Публічне управління та адміністрування 

(споріднені) 
фіксована Публічне управління та адміністрування 

Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
2 р. 6 м. 

Публічне управління та адміністрування небюджетна Публічне управління та адміністрування 
Факультет економіки, 

менеджменту та психології 
3 р. 6 м. 

292 Міжнародні економічні відносини 

Міжнародні економічні відносини фіксована Міжнародний бізнес 
Факультет міжнародної 

торгівлі та права 
2 р. 6 м. 

 

 

Освітній ступінь «Магістр»  

Денна форма здобуття освіти 
 

Назва пропозиції 
Вид 

пропозиції* 
Освітня програма Факультет 

Термін 

підготовки 

051 Економіка 

Економіка та безпека бізнесу фіксована Економіка та безпека бізнесу 
Факультет економіки, менеджменту та 

психології 
1 р. 4 м 

Фінансовий менеджмент фіксована 
Фінансовий менеджмент 

Financial Management – англомовна 

Факультет економіки, менеджменту та 

психології 
1 р. 4 м 

Міжнародна економіка фіксована 
Міжнародна економіка  

International Economics – англомовна 
Факультет міжнародної торгівлі та права 1 р. 4 м 

Цифрова економіка фіксована Цифрова економіка (Digital Economics) 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 4 м. 

053 Психологія 

Психологія фіксована Психологія 
Факультет економіки, менеджменту та 

психології 
1 р. 4 м 

061 Журналістика 

Реклама фіксована Реклама Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 4 м 



1 2 3 4 5 

071 Облік і оподаткування 

Облік і податковий консалтинг фіксована Облік і податковий консалтинг 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 4 м 

Облік і оподаткування в міжнародному 

бізнесі 
фіксована 

Облік і оподаткування в міжнародному 

бізнесі 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 4 м 

Фінансовий контроль та аудит 
фіксована 

Фінансовий контроль та аудит 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 4 м 

Фінансова аналітика фіксована Фінансова аналітика 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 4 м 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Державні та муніципальні  фінанси фіксована Державні та муніципальні  фінанси 
Факультет фінансів та банківської 

справи 
1 р. 4 м 

Міжнародні фінанси фіксована Міжнародні фінанси 
Факультет фінансів та банківської 

справи 
1 р. 4 м 

Страхування фіксована Страхування 
Факультет фінансів та банківської 

справи 
1 р. 4 м 

Державний аудит фіксована Державний аудит 
Факультет фінансів та банківської 

справи 
1 р. 4 м 

Банківська справа фіксована Банківська справа 
Факультет фінансів та банківської 

справи 
1 р. 4 м 

Фінансове посередництво  фіксована 
Фінансове посередництво 

Financial Intermediation – англомовна 

Факультет фінансів та банківської 

справи 
1 р. 4 м 

Фінансове брокерство фіксована Фінансове брокерство 
Факультет фінансів та банківської 

справи 
1 р. 4 м 

073 Менеджмент 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  
фіксована 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  

Management of Foreign Economic Activity – 

англомовна 

Факультет міжнародної торгівлі та права 1 р. 4 м 

Управління бізнесом фіксована Управління бізнесом 
Факультет економіки, менеджменту та 

психології 
1 р. 4 м 

Торговельний менеджмент фіксована 
Торговельний менеджмент  

Trade Management – англомовна 

Факультет економіки, менеджменту та 

психології 
1 р. 4 м 

Менеджмент персоналу фіксована Менеджмент персоналу (HR Management) 
Факультет економіки, менеджменту та 

психології 
1 р. 4 м 

Управління в сфері економічної 

конкуренції 
фіксована 

Управління в сфері економічної 

конкуренції 

Факультет економіки, менеджменту та 

психології 
1 р. 4 м 



1 2 3 4 5 

Готельний і ресторанний менеджмент фіксована 
Готельний і ресторанний менеджмент  

Hotel and Restaurant Management – 

англомовна 

Факультет ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу 
1 р. 4 м 

Туристичний та курортно-рекреаційний  

менеджмент  
фіксована 

Туристичний та курортно-рекреаційний 

менеджмент Tourist and Resort-

Recreational Management – англомовна  

Факультет ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу 
1 р. 4 м 

075 Маркетинг 

Маркетинг менеджмент  фіксована 
Маркетинг менеджмент (Marketing 

Management) 
Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 4 м 

Бренд-менеджмент фіксована Бренд-менеджмент Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 4 м 

Рекламний бізнес фіксована Рекламний бізнес Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 4 м 

Цифровий маркетинг  фіксована Цифровий маркетинг (Digital Marketing) Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 4 м 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Організація оптової та роздрібної 

торгівлі 
фіксована Організація оптової та роздрібної торгівлі Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 4 м 

Товарознавство і комерційна логістика фіксована Товарознавство і комерційна логістика Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 4 м 

Товарознавство та організація 

зовнішньої торгівлі 
фіксована 

Товарознавство та організація зовнішньої 

торгівлі 
Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 4 м 

Митна справа фіксована Митна справа Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 4 м 

Логістика та управління ланцюгами 

постачання 
фіксована 

Логістика та управління ланцюгами 

постачання 
Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 4 м 

Категорійний менеджмент у ритейлі фіксована 
Категорійний менеджмент у ритейлі  (Cat 

Management) 
Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 4 м 

081 Право 

Комерційне право відкрита Комерційне право Факультет міжнародної торгівлі та права 1 р. 4 м 

Цивільне право і процес відкрита Цивільне право і процес Факультет міжнародної торгівлі та права 1 р. 4 м 

Фінансове право відкрита Фінансове право Факультет міжнародної торгівлі та права 1 р. 4 м 

Правове забезпечення безпеки 

підприємницької  діяльності 
відкрита 

Правове забезпечення безпеки 

підприємницької  діяльності 

Факультет міжнародної торгівлі та права 
1 р. 4 м 

121 Інженерія програмного забезпечення 

Інженерія програмного забезпечення фіксована 
Інженерія програмного забезпечення 

(Software Engineering)  

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 4 м 

122 Комп'ютерні науки 

Комп'ютерні науки фіксована Комп'ютерні науки 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 4 м 



1 2 3 4 5 

181 Харчові технології 

Ресторанні технології та бізнес фіксована Ресторанні технології та бізнес 
Факультет ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу 
1 р. 4 м 

Інноваційні технології в ресторанному 

бізнесі 
фіксована 

Інноваційні технології в ресторанному 

бізнесі 

Факультет ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу 
1 р. 4 м 

Крафтові технології фіксована Крафтові технології 
Факультет ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу 
1 р. 4 м 

241 Готельно-ресторанна справа 

Міжнародний готельний бізнес фіксована 
Міжнародний готельний бізнес  

International Hotel Business – англомовна 

Факультет ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу 
1 р. 4 м 

Готельний девелопмент фіксована Готельний девелопмент 
Факультет ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу 
1 р. 4 м 

Лакшері менеджмент небюджетна 
Лакшері менеджмент (Luxury 

Management) 

Факультет ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу 
1 р. 4 м 

242 Туризм 

Міжнародний туристичний бізнес фіксована 
Міжнародний туристичний бізнес 

International Tourist Business – англомовна 

Факультет ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу 
1 р. 4 м 

Міжнародний івент-менеджмент в 

туризмі 
фіксована Міжнародний івент-менеджмент в туризмі 

Факультет ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу 
1 р. 4 м 

281 Публічне управління та адміністрування 

Публічне управління та адміністрування фіксована Публічне управління та адміністрування 
Факультет економіки, менеджменту та 

психології 
1 р. 4 м 

292 Міжнародні економічні відносини 

Міжнародний бізнес фіксована Міжнародний бізнес Факультет міжнародної торгівлі та права 1 р. 4 м 

293 Міжнародне право 

Міжнародне право відкрита Міжнародне право Факультет міжнародної торгівлі та права 1 р. 4 м 

 

 

 

  



Освітній ступінь «Магістр»  

Заочна форма здобуття освіти 
 

Назва пропозиції 
Вид 

пропозиції* 
Освітня програма Факультет 

Термін 

підготовки 

051 Економіка 

Економіка та безпека бізнесу фіксована Економіка та безпека бізнесу 
Факультет економіки, менеджменту та 

психології 
1 р. 4 м 

Міжнародна економіка фіксована Міжнародна економіка Факультет міжнародної торгівлі та права 1 р. 4 м 

Цифрова економіка 
фіксована 

Цифрова економіка (Digital Economics) 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 4 м. 

053 Психологія 

Психологія фіксована Психологія 
Факультет економіки, менеджменту та 

психології 
1 р. 4 м 

061 Журналістика 

Реклама фіксована Реклама Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 4 м 

071 Облік і оподаткування 

Облік і податковий консалтинг фіксована Облік і податковий консалтинг 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 4 м 

Облік і оподаткування в міжнародному 

бізнесі 
фіксована 

Облік і оподаткування в міжнародному 

бізнесі 

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 4 м 

Фінансовий контроль та аудит фіксована Фінансовий контроль та аудит 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 4 м 

Фінансова аналітика фіксована Фінансова аналітика 
Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 4 м 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Державні та муніципальні  фінанси фіксована Державні та муніципальні  фінанси Факультет фінансів та банківської справи 1 р. 4 м 

Банківська справа фіксована Банківська справа Факультет фінансів та банківської справи 1 р. 4 м 

073 Менеджмент 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності  
Фіксована 

Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності 
Факультет міжнародної торгівлі та права 1 р. 4 м 

Управління бізнесом фіксована Управління бізнесом 
Факультет економіки, менеджменту та 

психології 
1 р. 4 м 

Готельний і ресторанний менеджмент фіксована Готельний і ресторанний менеджмент 
Факультет ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу 
1 р. 4 м 

Туристичний та курортно-рекреаційний  

менеджмент  
фіксована 

Туристичний та курортно-рекреаційний  

менеджмент  

Факультет ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу 
1 р. 4 м 
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075 Маркетинг 

Маркетинг менеджмент  фіксована 
Маркетинг менеджмент (Marketing 

Management) 
Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 4 м 

Бренд-менеджмент фіксована Бренд-менеджмент Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 4 м 

Рекламний бізнес фіксована Рекламний бізнес Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 4 м 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Організація оптової та роздрібної 

торгівлі 
фіксована 

Організація оптової та роздрібної 

торгівлі 
Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 4 м 

Товарознавство і комерційна логістика фіксована Товарознавство і комерційна логістика Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 4 м 

Митна справа фіксована Митна справа Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 4 м 

Логістика та управління ланцюгами 

постачання 
фіксована 

Логістика та управління ланцюгами 

постачання 
Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 4 м 

Категорійний менеджмент у ритейлі фіксована 
Категорійний менеджмент у ритейлі (Cat 

Management) 
Факультет торгівлі та маркетингу 1 р. 4 м 

081 Право 

Комерційне право відкрита Комерційне право Факультет міжнародної торгівлі та права 1 р. 4 м 

Цивільне право і процес відкрита Цивільне право і процес Факультет міжнародної торгівлі та права 1 р. 4 м 

Фінансове право відкрита Фінансове право Факультет міжнародної торгівлі та права 1 р. 4 м 

Правове забезпечення безпеки 

підприємницької  діяльності 
відкрита 

Правове забезпечення безпеки 

підприємницької  діяльності 
Факультет міжнародної торгівлі та права 1 р. 4 м 

121 Інженерія програмного забезпечення 

Інженерія програмного забезпечення фіксована 
Інженерія програмного забезпечення 

(Software Engineering)  

Факультет обліку, аудиту та 

інформаційних систем 
1 р. 4 м 

181 Харчові технології 

Ресторанні технології та бізнес фіксована Ресторанні технології та бізнес 
Факультет ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу 
1 р. 4 м 

Інноваційні технології в ресторанному 

бізнесі 
фіксована 

Інноваційні технології в ресторанному 

бізнесі 

Факультет ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу 
1 р. 4 м 

Крафтові технології фіксована Крафтові технології 
Факультет ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу 
1 р. 4 м 

241 Готельно-ресторанна справа 

Міжнародний готельний бізнес фіксована Міжнародний готельний бізнес 
Факультет ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу 
1 р. 4 м 

Готельний девелопмент фіксована Готельний девелопмент 
Факультет ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу 
1 р. 4 м 

Лакшері менеджмент небюджетна 
Лакшері менеджмент (Luxury 

Management) 

Факультет ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу 
1 р. 4 м 



1 2 3 4 5 

242 Туризм 

Міжнародний туристичний бізнес фіксована Міжнародний туристичний бізнес 

Факультет ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу 1 р. 4 м 

281 Публічне управління та адміністрування 

Публічне управління та адміністрування фіксована Публічне управління та адміністрування 
Факультет економіки, менеджменту та 

психології 
1 р. 4 м 

292 Міжнародні економічні відносини 

Міжнародний бізнес фіксована Міжнародний бізнес Факультет міжнародної торгівлі та права 1 р. 4 м 

293 Міжнародне право 

Міжнародне право відкрита Міжнародне право Факультет міжнародної торгівлі та права 1 р. 4 м 

 
*  Відкрита конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція для вступу на місця за державним замовленням  (в межах максимального 

обсягу), а також для навчання за контрактом. 

    Фіксована (закрита) конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць за державним 

замовленням, а також для навчання за контрактом. 

    Небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця за державним замовленням, для навчання 

виключно за контрактом. 


