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Випускники можуть працювати в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці
та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та
інтелектуальної власності. 
Можуть обіймати посади: аудитора, бухгалтера, економіста з праці, бухгалтерського обліку та
аналізу господарської діяльності, економіста з фінансової роботи, економічного радника,
консультанта з економічних питань, члена ревізійної комісії та спостережної (наглядової) ради,
ревізора, консультанта з податків і зборів, професіонала з питань фінансово-економічної безпеки
підприємств, установ та організацій, в галузі інформації та інформаційного аналізу, економіки,
соціології, археографії, аналітика у сфері професійної зайнятості, консолідованої інформації, з
інвестицій, з кредитування.                                                                                                

 Під час навчання вивчають фахові та спеціальні дисципліни:
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