
Перелік спеціальностей/спеціалізацій за якими здійснюється набір абітурієнтів: 
- освітній ступінь «БАКАЛАВР»

Шифр та найменування
галузі знань

Код та найменування
спеціальності/спеціалізації

03 Гуманітарні науки 035 Філологія 
 Германські мови та літератури (переклад 

включно)
08 Право 081 Право

 Комерційне право
 Фінансове право

05 Соціальні та 
поведінкові науки

051 Економіка
 Економіка підприємства
 Міжнародна економіка
 Економічна кібернетика

056 Міжнародні економічні відносини
 Міжнародний бізнес

07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і оподаткування
 Облік і оподаткування
 Фінансовий контроль
 Аудиторська діяльність

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування

 Державні фінанси
 Фінансове посередництво

073 Менеджмент
 Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності
 Менеджмент організацій
 Туристичний менеджмент 
 Менеджмент готельно-ресторанного 

бізнесу
074 Публічне управління та адміністрування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

 Товарознавство та комерційна 
логістика

 Товарознавство та організація 
зовнішньої торгівлі

18 Виробництво та 181 Харчові технології



технології  Ресторанні технології
24 Сфера 
обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм

- освітній ступінь «МАГІСТР»

Шифр та найменування
галузі знань

Код та найменування
спеціальності/спеціалізації

03 Гуманітарні науки 035 Філологія 
 Переклад – англійська, німецька мови
 Переклад – англійська мова

05 Соціальні та 
поведінкові науки

051 Економіка
 Економіка підприємства
 Міжнародна економіка 
 Економічна кібернетика

07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і оподаткування
 Фінансовий контроль
 Аудиторська діяльність 
 Облік і оподаткування
 Облік та оцінка в бізнесі

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування

 Державні фінанси
 Фінансове посередництво

073 Менеджмент
 Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності
 Менеджмент організацій
 Туристичний менеджмент 
 Менеджмент митної справи
 Адміністративний менеджмент

074 Публічне управління та адміністрування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

 Товарознавство та комерційна 
логістика

 Товарознавство та експертиза в 
митній справі

18 Виробництво та 
технології

181 Харчові технології
 Ресторанні технології



24 Сфера 
обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм

 Міжнародний туристичний бізнес


