
  
Branch of knowledge, 

specialty,  
specialization 

Educational degree Intramural form of 
studies 

Extramural form 
of studies 

Extramural form of 
study on the basis 
of junior specialist 

degree 

Branch of knowledge 05 Social and behavioural sciences 
Specialty 051 Economics 

Information technology in business 
Bachelor degree 

1іе year of studies 
Not applicable 

(n / a) 
2nd year of studies 
3rd year of studies 

Master degree 1st year of studies 
2nd year of studies 

Branch of knowledge 07 Management and administration  
Specialty 071 Accounting and taxation 

Accounting, analysis and financial 
investigations 

Bachelor degree 1st year of studies n / a 1st year of studies 
Master degree 1st year of studies 1st year of studies n / a 

Accounting,  analysis 
and audit 

Bachelor degree 2nd year of studies Not applicable 
(n / a) 3rd year of studies 

Master degree 2nd year of studies 2nd year of studies n / a 
Branch of knowledge 07 Management and administration  
Specialty 072 Finance, banking and insurance industry 

Finance, customs and taxation affairs 
Bachelor degree 

1st year of studies n / a 1st year of studies 
2nd year of studies n / a 2nd year of studies 
3rd year of studies n / a n / a 

Master degree 1st year of studies 1st year of studies n / a 
2nd year of studies 2nd year of studies n / a 

Faculty of Finance and Business Administration 
CURRENT TEACHING PROGRAMMES FOR TRAINING STUDENTS 

TO GAIN BACHELOR / MASTER DEGREE  
in 2018 / 2019 academic year 

 
 



Branch of knowledge 07 Management and administration 
Specialty 072 Finance, banking and insurance industry 

Financial management and legal support 
for business 

Master degree 
1st year of studies n / a n / a 
2nd year of studies n / a n / a 

Branch of knowledge 28 Public management and administration 
Specialty 281 Public management and administration 

Public management and business 
administration 

Bachelor degree 1st year of studies n / a 1st year of studies 
Master degree 1st year of studies 1st year of studies n / a 

Public management and administration Bachelor degree 2nd year of studies n / a n / a 
3rd year of studies n / a n / a 

Master degree 2nd year of studies 2nd year of studies n / a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Галузь знань,  спеціальність,  
спеціалізація Освітній ступінь Денна форма 

навчання 
Заочна форма 

навчання 

Заочна форма 
навчання на 

основі молодшого 
спеціаліста 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки     
Спеціальність 051 Економіка 

Інформаційні технології в бізнесі 
Бакалавр 

1 курс 
Не передбачено  

(н/п) 
2 курс 
3 курс 

Магістр 1 курс 
2 курс 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування      
Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Облік, аналіз  
та фінансові розслідування 

Бакалавр 1 курс н/п 1 курс 
Магістр 1 курс 1 курс н/п 

Бухгалтерський облік,  аналіз  
та аудит 

Бакалавр 2 курс Не передбачено  
(н/п) 3 курс 

Магістр 2 курс 2 курс н/п 
Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Фінанси, митна та податкова справа 
Бакалавр 

1 курс н/п 1 курс 
2 курс н/п 2 курс 
3 курс н/п н/п 

Магістр 1 курс 1 курс н/п 
2 курс 2 курс н/п 

ФАКУЛЬТЕТ  УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 
РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ  

ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ у 2018-2019 н.р. 



Галузь знань 07 Управління та адміністрування 
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Управління фінансами та правове 
забезпечення бізнесу 

Магістр 
1 курс н/п н/п 
2 курс н/п н/п 

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування  
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування 

Публічне адміністрування  
та управління бізнесом 

Бакалавр 1 курс н/п 1 курс 
Магістр 1 курс 1 курс н/п 

Публічне управління та 
адміністрування 

Бакалавр 2 курс н/п н/п 
3 курс н/п н/п 

Магістр 2 курс 2 курс н/п 
 
 
 
 
 


