Таблиця 3
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)
або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
Львівський національний університет імені Івана Франка
Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)
Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста
медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР
бакалавра

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Назва

Код

Код

Назва

Кількість місць*
Спеціалізація
Фахове
(освітня програма) випробування Курс
/може повторювати
назву спеціальності/

Термін
навчання
За кошти
За кошти
фізичних
державного
юридичних
бюджету
осіб

Біологічний факультет
6.040106

прикладна екологія

5.04010602

лікувальна справа

5.12010101

сестринська справа

5.12010102

медико-профілактична справа

5.12010103

лабораторна діагностика

5.12010201

акушерська справа

5.12010105

прикладна екологія

5.04010602

екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
ВСЬОГО:
природокористування

6.040106

екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

6.040102

біологія

6.040102

біологія

Фаховий іспит

3 Курс

1р. 10м.

ВСЬОГО:

Фаховий іспит

3 Курс

1р. 10м.

3 Курс

1р. 10м.

0

70

0

30

0

50

0

50

0

50

0

50

0

70

0

20

0

12

0

12

0

50

Географічний факультет
6.040104
прикладна екологія

5.04010602

6.040104

6.040106

прикладна екологія

5.04010602

туристичне обслуговування

5.14010301

готельне обслуговування

5.14010101

ресторанне обслуговування

5.14010102

географія

ВСЬОГО:
Фаховий іспит

географія
екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
ВСЬОГО:
природокористування

6.040106

екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

6.140103

туризм

6.140103

туризм

Фаховий іспит

3 Курс

1р. 10м.

ВСЬОГО:
Фаховий іспит

3 Курс

1р. 10м.

Геологічний факультет
6.040103

геологія

ВСЬОГО:

пошук та розвідка геологічними методами

5.04010301

геодезичні роботи та експедиція геодезичного обладнання

5.08010101

землевпорядкування

5.08010102

картографічні роботи

5.08010103

відкрита розробка корисних копалин

5.05030101

підземна розробка корисних копалин

5.05030102

розвідування нафтових та газових родовищ

5.04010304

буріння свердловин

5.05030106

6.040103

6.040106

прикладна екологія

5.04010602

геологія

Фаховий іспит

3 Курс

1р. 10м.

екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
ВСЬОГО:
природокористування

6.040106

екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

6.030502

економічна кібернетика

6.030502

економічна кібернетика

6.030506

прикладна статистика

6.030506

прикладна статистика

Фаховий іспит

3 Курс

1р. 10м.

0

50

0

70

0

20

0

20

0

20

0

24

0

24

Економічний факультет
економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської
продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської
продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

ВСЬОГО:

Фаховий іспит

3 Курс

1р. 10м.

ВСЬОГО:

Фаховий іспит

3 Курс

1р. 10м.

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської
продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської
продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської
продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

6.030509

облік і аудит

6.030509

облік і аудит

6.030601

менеджмент

6.030601

менеджмент

6.030504

економіка підприємства

6.030504

економіка підприємства

6.030508

фінанси і кредит

ВСЬОГО:

Фаховий іспит

3 Курс

1р. 10м.

ВСЬОГО:

Фаховий іспит

3 Курс

1р. 10м.

ВСЬОГО:

Фаховий іспит

ВСЬОГО:

3 Курс

1р. 10м.

0

4

0

4

0

180

0

180

0

8

0

8

0

140

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської
продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської
продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

фінанси і кредит

5.03050801

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

6.030508

фінанси і кредит

6.030507

маркетинг

6.030507

маркетинг

Фаховий іспит

3 Курс

1р. 10м.

ВСЬОГО:

Фаховий іспит

3 Курс

1р. 10м.

0

140

0

24

0

24

0

10

0

10

0

6

0

6

1

15

Факультет електроніки та комп`ютерних технологій
обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010101

розробка програмного забезпечення

5.05010301

обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем

5.05020205

обслуговування систем баз даних і знань

5.05010102

технологічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку та
оргтехніки

5.05090302

обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010201

виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.05080202

виробництво оптичних і оптико-електронних приладів

5.05100401

конструювання, виготовлення та технічне обслуговування
виробів електронної техніки

5.05080201

6.050101

комп’ютерні науки

6.050101

комп’ютерні науки

6.050801

мікро- та наноелектроніка

6.050801

мікро- та наноелектроніка

ВСЬОГО:

Фаховий іспит

3 Курс

1р. 10м.

ВСЬОГО:

Фаховий іспит

3 Курс

1р. 10м.

Факультет культури і мистецтв
6.020102

книгознавство, бібліотекознавство
ВСЬОГО:
і бібліографія

бібліотечна справа

5.02010201

діловодство

5.02010501

дошкільна освіта

5.01010101

початкова освіта

5.01010201

соціальна педагогіка

5.01010601

акторське мистецтво

5.02020101

театрально-декораційне мистецтво

5.02020102

естрадно-циркове мистецтво

5.02020901

кіно-, телемистецтво

5.02020301

музичне мистецтво

5.02020401

хореографія

5.02020201

видавнича справа та редагування

5.03030301

діловодство

5.02010501

бібліотечна справа

5.02010201

дошкільна освіта

5.01010101

початкова освіта

5.01010201

професійна освіта

5.01010401

соціальна педагогіка

5.01010601

технологічна освіта

5.01010301

соціальна робота

5.13010101

організація виробництва

5.03060101

акторське мистецтво

5.02020101

театрально-декораційне мистецтво

5.02020102

естрадно-циркове мистецтво

5.02020901

кіно-, телемистецтво

5.02020301

музичне мистецтво

5.02020401

хореографія

5.02020201

видавнича справа та редагування

5.03030301

діловодство

5.02010501

бібліотечна справа

5.02010201

дошкільна освіта

5.01010101

початкова освіта

5.01010201

професійна освіта

5.01010401

соціальна педагогіка

5.01010601

соціальна робота

5.13010101

хореографія

5.02020201

6.020102

книгознавство, бібліотекознавство і
бібліографія

6.020201

театральне мистецтво
(театрознавство)

6.020201

театральне мистецтво
(театрознавство)

6.020202

хореографія

6.020202

хореографія

Фаховий іспит

3 Курс

1р. 10м.

ВСЬОГО:

Фаховий іспит
(Письмовий
творчий конкурс)

3 Курс

1р. 10м.

ВСЬОГО:
Фаховий іспит
(Творчий конкурс)

3 курс

1р. 10м.

1

15

0

5

0

5

0

18

0

18

0

37

0

37

Факультет педагогічної освіти
дошкільна освіта

5.01010101

6.010101

дошкільна освіта

6.010101

дошкільна освіта

ВСЬОГО:
Фаховий іспит

3 Курс

1р. 10м.

початкова освіта

6.010102
початкова освіта

5.01010201

соціальна педагогіка

5.01010601

6.010102

початкова освіта

6.010106

соціальна педагогіка

6.010106

соціальна педагогіка

ВСЬОГО:
Фаховий іспит

3 Курс

1р. 10м.

ВСЬОГО:
Фаховий іспит

3 Курс

1р. 10м.

0

34

0

34

0

29

0

29

0

3

0

3

0

76

0

76

Хімічний факультет

аналітичний контроль якості хімічних сполук

5.04010101

6.040101

хімія

6.040101

хімія

ВСЬОГО:
Фаховий іспит

3 Курс

1р. 10м.

Юридичний факультет
правознавство

5.03040101

6.030401

правознавство

6.030401

правознавство

ВСЬОГО:
Фаховий іспит

3 Курс

1р. 10м.

Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)
Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста
медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР
бакалавра

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Назва

Код

Код

Кількість місць*
Спеціалізація
(освітня програма)
Фахове
Курс
/може повторювати випробування
назву спеціальності/

Термін
навчання

Назва

За кошти
За кошти
фізичних,
державного
юридичних
бюджету
осіб

Біологічний факультет
6.040106

прикладна екологія

5.04010602

6.040106

екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
ВСЬОГО:
природокористування
екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

Фаховий іспит

3 Курс

2р. 10м.

0

45

0

30

лікувальна справа

5.12010101

сестринська справа

5.12010102

медико-профілактична справа

5.12010103

лабораторна діагностика

5.12010201

акушерська справа

5.12010105

прикладна екологія

5.04010602

6.040102

біологія

6.040102

біологія

ВСЬОГО:

Фаховий іспит

3 Курс

2р. 10м.

0

50

0

50

0

152

0

152

0

45

0

15

0

83

0

83

0

21

0

21

0

63

0

25

Географічний факультет
прикладна екологія

5.04010602

6.040104

географія

6.040104

географія

6.040106

прикладна екологія

5.04010602

туристичне обслуговування

5.14010301

готельне обслуговування

5.14010101

ресторанне обслуговування

5.14010102

ВСЬОГО:
Фаховий іспит

3 Курс

2р. 10м.

екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
ВСЬОГО:
природокористування

6.040106

екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

6.140103

туризм

6.140103

туризм

Фаховий іспит

3 Курс

2р. 10м.

ВСЬОГО:

Фаховий іспит

3 Курс

2р. 10м.

Геологічний факультет
пошук та розвідка геологічними методами

5.04010301

відкрита розробка корисних копалин

5.05030101

підземна розробка корисних копалин

5.05030102

розвідування нафтових та газових родовищ

5.04010304

буріння чвердловин

5.05030106

геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

5.08010101

землевпорядкувааня

5.08010102

картографічні роботи

5.08010103

6.040103

геологія

6.040103

геологія

6.040106

прикладна екологія

5.04010602

6.040106

ВСЬОГО:

Фаховий іспит

3 Курс

2р. 10м.

екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
ВСЬОГО:
природокористування
екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

Фаховий іспит

3 Курс

2р. 10м.

Економічний факультет
економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської
продукції
організація виробництва

5.03051001

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

6.030509

облік і аудит

6.030509

облік і аудит

6.030601

менеджмент

6.030601

менеджмент

6.030508

фінанси і кредит

6.030508

фінанси і кредит

ВСЬОГО:

Фаховий іспит

3 Курс

2р. 10м.

0

45

0

45

0

210

0

210

0

310

0

310

5.03051002
5.03060101

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської
продукції
організація виробництва

5.03051001

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської
продукції
організація виробництва

5.03051001

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

ВСЬОГО:

Фаховий іспит

3 Курс

2р. 10м.

5.03051002
5.03060101

ВСЬОГО:

5.03051002
5.03060101

Факультет культури і мистецтв

Фаховий іспит

3 Курс

2р. 10м.

б
бібліотечна справа
і
діловодство

5.02010201

початкова освіта

5.01010201

соціальна педагогіка

5.01010601

6.020102

книгознавство, бібліотекознавство
ВСЬОГО:
і бібліографія

6.020102

книгознавство, бібліотекознавство і
бібліографія

6.020202

хореографія

6.020202

хореографія

6.020204

музичне мистецтво

6.020204

музичне мистецтво

5.02010501

хореографія

5.02020201

музичне мистецтво

5.02020401

Фаховий іспит

3 Курс

2р. 10м.

ВСЬОГО:
Фаховий іспит
(Творчий конкурс)

3 Курс

2р. 10м.

ВСЬОГО:
Фаховий іспит
(Творчий конкурс)

3 Курс

2р. 10м.

Фаховий іспит

3 Курс

2р. 10м.

Фаховий іспит

3 Курс

2р. 10м.

0

24

0

24

0

25

0

25

0

20

0

20

0

32

0

32

0

29

0

29

Факультет педагогічної освіти
дошкільна освіта

5.010101

6.010101

дошкільна освіта

6.010101

дошкільна освіта

ВСЬОГО:

Юридичний факультет
правознавство

5.03040101

6.030401

правознавство

6.030401

правознавство

ВСЬОГО:

Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, термін навчання - 2 роки)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва

Код

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста
медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР
бакалавра
Код
Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
Фахове
Курс
/може повторювати випробування
назву спеціальності/

Термін
навчання

Кількість місць*
За кошти
державного

За кошти
фізичних,

0

0

0

0

Економічний факультет
економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської
продукції
організація виробництва

5.03051001
5.03051002
5.03060101

051

економіка

051

економіка

ВСЬОГО:

економічна аналітика та
бізнес-статистика

Фаховий іспит

1 Курс

1р. 10м.

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської
продукції
організація виробництва

5.03051001

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

071

облік і оподаткування

071

облік і оподаткування

072

фінанси, банківська справа та
страхування

072

фінанси, банківська справа та
страхування

073

менеджмент

ВСЬОГО:

облік, аудит і
оподаткування

Фаховий іспит

1 Курс

1р. 10м.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.03051002
5.03060101

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської
продукції
організація виробництва

5.03051001

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

ВСЬОГО:

фінанси, банківська справа
та страхування

Фаховий іспит

1 Курс

1р. 10м.

5.03051002
5.03060101

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

ВСЬОГО:

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської
продукції
організація виробництва

5.03051001

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

073

менеджмент

075

маркетинг

075

маркетинг

076

підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

076

підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

менеджмент

Фаховий іспит

1 Курс

1р. 10м.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.03051002
5.03060101

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської
продукції
організація виробництва

5.03051001

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

ВСЬОГО:

маркетинг

Фаховий іспит

1 Курс

1р. 10м.

5.03051002
5.03060101

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської
продукції
організація виробництва

5.03051001

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

5.03051002
5.03060101

ВСЬОГО:

підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Фаховий іспит

1 Курс

1р. 10м.

Факультет управління фінансами та бізнесу

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

організація заготівель і товарознавство с/г продукції

5.03051002

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

організація заготівель і товарознавство с/г продукції

5.03051002

071

облік і оподаткування

071

облік і оподаткування

072

фінанси, банківська справа та
страхування

072

фінанси, банківська справа та
страхування

ВСЬОГО:

бухгалтерський облік,
аналіз та аудит

Фаховий іспит

1 Курс

1р. 10м.

ВСЬОГО:

фінанси, митна та
податкова справа

Фаховий іспит

1 Курс

1р. 10м.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Заочна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, термін навчання - 2 роки)
Економічний факультет
економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської
продукції
організація виробництва

5.03051001

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

5.03051002
5.03060101

051

економіка

051

економіка

ВСЬОГО:

економічна аналітика та
бізнес-статистика

Фаховий іспит

1 Курс

1р. 10м.

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської
продукції
організація виробництва

5.03051001

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

071

облік і оподаткування

ВСЬОГО:

071

облік і оподаткування

072

фінанси, банківська справа та
страхування

072

фінанси, банківська справа та
страхування

фінанси, банківська справа
та страхування

076

підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

ВСЬОГО:

076

підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

облік, аудит і
оподаткування

Фаховий іспит

1 Курс

1р. 10м.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.03051002
5.03060101

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської
продукції
організація виробництва

5.03051001

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

ВСЬОГО:

Фаховий іспит

1 Курс

1р. 10м.

5.03051002
5.03060101

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської
продукції
організація виробництва

5.03051001

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

5.03051002
5.03060101

підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Фаховий іспит

1 Курс

1р. 10м.

Факультет управління фінансами та бізнесу

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

організація заготівель і товарознавство с/г продукції

5.03051002

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

організація заготівель і товарознавство с/г продукції

5.03051002

071

облік і оподаткування

071

облік і оподаткування

072

фінанси, банківська справа та
страхування

072

фінанси, банківська справа та
страхування

ВСЬОГО:

бухгалтерський облік,
аналіз та аудит

Фаховий іспит

1 Курс

1р. 10м.

ВСЬОГО:

фінанси, митна та
податкова справа

Фаховий іспит

1 Курс

1р. 10м.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

0

0

Філія економічного факультету в м. Самбір
інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

організація заготівель і товарознавство с/г продукції

5.03051002

072

фінанси, банківська справа та
страхування

ВСЬОГО:

072

фінанси, банківська справа та
страхування

фінанси, банківська справа
та страхування

Фаховий іспит

1 Курс

1р. 10м.

