
Перелік споріднених спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня  

 молодшого спеціаліста при вступі на скорочений термін навчання до 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 

за освітнім ступенем бакалавра у 2018 році 
 

Спеціальності та спеціалізації (освітні програми) ХНЕУ ім. С. Кузнеця освітнього ступеня 

«БАКАЛАВР»: 

071 «Облік і оподаткування» 

спеціалізація: «Облік і аудит», «Оподаткування» 

 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

спеціалізації «Фінанси і кредит», «Банківська справа» 

 

073 «Менеджмент» 

спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування», «Бізнес-адміністрування» 

 

075 «Маркетинг» 

спеціалізація «Маркетинг» 

 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

спеціалізація «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

  

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня 

МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА 
Термін навчання 

Код Назва Денна Заочна 

З наявністю бюджетних місць 

071 Облік і оподаткування 2 роки 2 роки 

072 Фінанси, банківська справа та оподаткування 2 роки 2 роки 

073 Менеджмент 2 роки 2 роки 

075 Маркетинг 2 роки 2 роки 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2 роки 2 роки 

5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства 2 роки 2 роки 

5.03050401 Економіка підприємства 2 роки 2 роки 

5.03050701 Маркетингова діяльність 2 роки 2 роки 

5.03050702 Комерційна діяльність 2 роки 2 роки 

5.03050801 Фінанси і кредит 2 роки 2 роки 

5.03050802 Оціночна діяльність 2 роки 2 роки 

5.03050901 Бухгалтерський облік 2 роки 2 роки 

5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність 2 роки 2 роки 

5.03051002 Організація заготівель, товарознавство 

сільськогосподарської продукції 
2 роки 2 роки 

5.03060101 Організація виробництва 2 роки 2 роки 

5.03060102 Організація обслуговування на транспорті 2 роки 2 роки 

5.14010202 Організація обслуговування населення 2 роки 2 роки 

З відсутністю бюджетних місць 

Для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю 
2 роки 3 роки 



 Спеціальності та спеціалізації (освітні програми) ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

освітнього ступеня «БАКАЛАВР»: 

 051 «Економіка»  

спеціалізації:  

«Економіка підприємства»,  

«Управління персоналом та економіка праці»,  

«Міжнародна економіка»  

«Економічна кібернетика» (тільки денна форма навчання) 

 

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня 

МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА 
Термін навчання 

Код Назва Денна Заочна 

З наявністю бюджетних місць 

051 Економіка 2 роки 2 роки 

5.03050401 Економіка підприємства 2 роки 2 роки 

5.03050601 Прикладна статистика 2 роки 2 роки 

З відсутністю бюджетних місць 

Для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю 
2 роки 3 роки 

 

 

Спеціальність та спеціалізація  (освітня програма) ХНЕУ ім. С. Кузнеця освітнього ступеня 

«БАКАЛАВР»: 

 242 «Туризм»  

спеціалізація: «Туризм» (тільки заочна форма навчання) 

 

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня 

МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА 
Термін навчання 

Код Назва Денна Заочна 

З наявністю бюджетних місць 

242 Туризм – 2 роки 

5.14010101 Готельне обслуговування – 2 роки 

5.14010102 Ресторанне обслуговування – 2 роки 

5.14010301 Туристичне обслуговування – 2 роки 

З відсутністю бюджетних місць  2 роки 

Для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю 
– 3 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спеціальність та спеціалізація (освітня програма) ХНЕУ ім. С. Кузнеця освітнього ступеня 
«БАКАЛАВР»: 

121 «Інженерія програмного забезпечення» 
спеціалізація: «Інженерія програмного забезпечення» (тільки денна форма навчання) 
125 «Кібербезпека»    спеціалізація: «Кібербезпека» (тільки денна форма навчання) 
 

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста 

Термін навчання 

Код Назва Денна Заочна 

З наявністю бюджетних місць 

121 Інженерія програмного забезпечення 2 роки – 

122 Комп’ютерні науки 2 роки – 

125 Кібербезпека 2 роки – 

5.05010101 Обслуговування програмних систем і комплексів 2 роки – 

5.05010102 Обслуговування систем баз даних і знань 2 роки – 

5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 2 роки – 

5.05010301 Розробка програмного забезпечення 2 роки – 

З відсутністю бюджетних місць 

Для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю 

2 роки – 

 

Спеціальність та спеціалізація (освітня програма) ХНЕУ ім. С. Кузнеця освітнього ступеня 
«БАКАЛАВР»: 

122 «Комп’ютерні науки»    спеціалізація: «Комп’ютерні науки»  

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста 

Термін навчання 

Код Назва Денна Заочна 

З наявністю бюджетних місць 

121 Інженерія програмного забезпечення 2 роки 2 роки 

122 Комп’ютерні науки 2 роки 2 роки 

125 Кібербезпека 2 роки 2 роки 

5.05010101 Обслуговування програмних систем і комплексів 2 роки 2 роки 

5.05010102 Обслуговування систем баз даних і знань 2 роки 2 роки 

5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 2 роки 2 роки 

5.05010301 Розробка програмного забезпечення 2 роки 2 роки 

З відсутністю бюджетних місць 

Для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю 

2 роки 3 роки 

 

Спеціальність та спеціалізація (освітня програма) ХНЕУ ім. С. Кузнеця освітнього ступеня 
«БАКАЛАВР»: 

186 «Видавництво та поліграфія» 
спеціалізація:  «Технології електронних мультимедійних видань»  

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста 

Термін навчання 

Код Назва Денна Заочна 

З наявністю бюджетних місць 

Для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста, здобутого за будь-якою спеціальністю 

2 роки 3 роки 

 


