
 

 

РОЗКЛАД 

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

для вступників на навчання для здобуття ступеня 

БАКАЛАВРА 

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 
 

 

Спеціальності / спеціалізації Час  Аудиторія 

27.07.2017 
ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

 облік і оподаткування 

 фінансовий контроль 

10.30 Б-201 

МАРКЕТИНГ 

 маркетинг 

 рекламний бізнес 

10.30 Б-203 

ЖУРНАЛІСТИКА 

 реклама і зв’язки з громадськістю 
10.30 Б-203 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 10.30 Б-205 

ТУРИЗМ 10.30 Б-207 

МЕНЕДЖМЕНТ  

 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
10.30 Б-209 

ЕКОНОМІКА  

 міжнародна економіка 
10.30 Б-209 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

 міжнародний бізнес 

 міжнародний маркетинг 

 міжнародна торгівля 

10.30 Б-209 

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

 товарознавство та комерційна логістика 

 організація оптової та роздрібної торгівлі 

 товарознавство та організація зовнішньої торгівлі 

 митна справа 

 управління безпечністю та якістю товарів 

12.00 Б-201 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 готельний і ресторанний менеджмент 

 туристичний менеджмент 

12.00 Б-203 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 

СТРАХУВАННЯ 

 державні фінанси 

 банківська справа 

 фінансове посередництво 

 страхування 

 державна казначейська справа 

12.00 Б-205 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 менеджмент організацій 

 торговельний менеджмент 

 менеджмент персоналу 
 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

12.00 Б-207 



ЕКОНОМІКА 

 економічна кібернетика 

 

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ 

12.00 Б-209 

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 ресторанні технології 
14.00 Б-201 

ЕКОНОМІКА 

 економіка підприємства 

 фінанси підприємства 

14.00 Б-203 

ПРАВО 

 комерційне право 

 цивільне право і процес 

 фінансове право 

 правове забезпечення безпеки підприємницької 

діяльності 

14.00 Б-205 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 14.00 Б-205 

Спеціальності / спеціалізації Час  Аудиторія 

29.07.2017 
ІНОЗЕМНА МОВА 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

 облік і оподаткування 

 фінансовий контроль 

9.00 Б-201 

МАРКЕТИНГ 

 маркетинг 

 рекламний бізнес 

9.00 Б-203 

ЖУРНАЛІСТИКА 

 реклама і зв’язки з громадськістю 
9.00 Б-203 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 9.00 Б-205 

ТУРИЗМ 9.00 Б-207 

МЕНЕДЖМЕНТ  

 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
9.00 Б-209 

ЕКОНОМІКА  

 міжнародна економіка 
9.00 Б-209 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

 міжнародний бізнес 

 міжнародний маркетинг 

 міжнародна торгівля 

9.00 Б-209 

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

 товарознавство та комерційна логістика 

 організація оптової та роздрібної торгівлі 

 товарознавство та організація зовнішньої торгівлі 

 митна справа 

 управління безпечністю та якістю товарів 

10.30 Б-201 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 готельний і ресторанний менеджмент 

 туристичний менеджмент 

10.30 Б-203 



 

 

 

Збір вступників біля входу до корпусу «Б» за 30 хвилин 

до початку вступного випробування. 

При собі мати паспорт або посвідчення особи з фотокарткою 

та печаткою для тих, хто не має паспорту. 

 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 

СТРАХУВАННЯ 

 державні фінанси 

 банківська справа 

 фінансове посередництво 

 страхування 

 державна казначейська справа 

10.30 Б-205 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 менеджмент організацій 

 торговельний менеджмент 

 менеджмент персоналу 
 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

10.30 Б-207 

ЕКОНОМІКА 

 економічна кібернетика 

 

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ 

10.30 Б-209 

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 ресторанні технології 
12.00 Б-201 

ЕКОНОМІКА 

 економіка підприємства 

 фінанси підприємства 

12.00 Б-203 

ПРАВО 

 комерційне право 

 цивільне право і процес 

 фінансове право 

 правове забезпечення безпеки підприємницької 

діяльності 

12.00 Б-205 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 12.00 Б-205 


