Напрям підготовки

Характеристика спеціалізацій (освітніх програм)
√ спеціалізація «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»
Спеціаліст
підготовлений
до
роботи
на
підприємствах та організаціях, що здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність. Фахівці з цієї
спеціальності можуть працювати керівниками
зовнішньоторговельних та зовнішньоекономічних
об’єднань, фірм, спільних підприємств та їхніх
структурних підрозділів, комісіонерами, валютними
брокерами, комерсантами, консультантами з
міжнародної торгівлі, експертами з міжнародної
економіки, спеціалістами наукових та навчальних
закладів.
√ спеціалізація
КІБЕРНЕТИКА»

«ЕКОНОМІКА»

«МІЖНАРОДНІ
ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ»

«ЕКОНОМІЧНА

Дає вищу освіту в галузі інформатики та готує
кваліфікованих спеціалістів з економіки, що вільно
володіють сучасною комп’ютерною технікою та
програмним забезпеченням. Основний акцент
робиться
на
поглиблене
вивчення
мов
програмування, серверів баз даних, інтернеттехнологій, віддаленого доступу до інформаційних
систем, створення автоматизованих робочих місць.
Фахівці з цієї спеціалізації можуть обіймати такі
посади:
аналітик
комп’ютерних
систем,
інформаційний аналітик, керівник підрозділів
комп’ютерних
послуг,
керівник
підрозділу
інформаційного
відділення,
консультант
з
ефективності підприємства, математик-економіст,
менеджер інформаційних технологій, розробник
банківських інформаційних систем, розробник
комп’ютерних систем, системний адміністратор
банківських інформаційних систем, системний
адміністратор, системний аналітик.
√ спеціалізація «МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС»
Готує фахівців для роботи на посадах директора із
зовнішньоекономічних зв’язків, аналітика світових
товарних ринків, митного інспектора, інспектора з
експорту, агента з митного оформлення товарів та
вантажів,
дипломатичного
агента,
аташе,
дипломатичного кур’єра, торговельного брокера,
менеджера з валютних операцій.
√ спеціалізація «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

«ОБЛІК І
ОПОДАТКУВАННЯ»

Готує фахівців з обліку, аналізу та аудиту для
центрального банку, комерційних та державних

банків, аудиторських фірм, органів державного та
відомчого контролю, контрольних підрозділів,
суб’єктів підприємництва усіх рівнів і форм
власності, фінансових органів, навчальних закладів
системи вищої та середньоспеціальної освіти, які
працюють на посадах головного бухгалтера,
головного економіста, провідного економіста,
аудитора, ревізора, податкового інспектора,
консультанта з економічних питань, спеціаліста з
фінансового аналізу.
√ спеціалізація «ЕКОНОМІКА
ПІДПРИЄМСТВА»
«ПІДПРИЄМНИЦТВО,
ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ»

Готує фахівців, які можуть обіймати посади
керівників підприємств та їхніх структурних
підрозділів,
функціональними
спеціалістами,
консультантами з економічних питань на
підприємствах
різних
форм
власності
чи
організаційно-правових форм господарювання.
√ спеціалізація «ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ»,
«БАНКІВСЬКА СПРАВА»

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА
СПРАВА ТА
СТРАХУВАННЯ»

Готує фахівців для майбутньої роботи у системі
Міністерства фінансів України, органів Державної
казначейської
служби
України,
Державної
фіскальної служби України, Державної фінансової
інспекції
України,
у
планово-економічній,
організаційно-управлінській та науково-дослідній
сферах, в аудиторських службах, у середніх та
вищих навчальних закладах. При цьому фахівці з
цієї спеціальності можуть працювати на посадах
керівників та спеціалістів різного рівня, експертів у
спеціалізованих
факторингових,
лізингових,
інвестиційних компаніях, ріелтерських, брокерськодилерських фірмах, банківських та інших
державних
установах,
що
регулюють
функціонування фінансового ринку.

