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 ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань),
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Київський інститут банківської справи"
(назва вищого навчального закладу)

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

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

Назва

оціночна діяльність

5.03050802

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

комерційна діяльність

5.03050702

маркетингова діяльність

5.03050701

діловодство

5.02010501

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

фінанси і кредит

5.03050801

Код

Назва

072

фінанси і кредит

072

фінанси і кредит

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

Кількість місць*
За кошти
За кошти
фізичних,
державного
юридичних
бюджету
осіб

ВСЬОГО:

Фаховий іспит

2 Курс

3р

Фаховий іспит

2 Курс

3р

Курс

Термін
навчання

0

45

0

45

0

45

0

45

Економічний
бухгалтерський облік

5.03050901

діловодство

5.02010501

фінанси і кредит

5.03050801

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

оціночна діяльність

5.03050802

071

облік і аудит

071

облік і аудит

ВСЬОГО:

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва

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

бухгалтерський облік

5.03050901

професійна освіта

5.01010401

діловодство

5.02010501

видавнича справа та редагування

5.03030301

обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
виробництво харчової продукції

5.05010101
5.05020202
5.05170101

архітектурне проектування та внутрішній
інтер'єр

5.06010201

організація та регулювання дорожнього руху

5.07010101

промислове квітництво

5.09010101

Готельне обслуговування

5.14010101

Туристичне обслуговування

5.14010301

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

організація виробництва

5.03060101

комерційна діяльність

5.03050702

маркетингова діяльність

5.03050701

монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

Код

Назва

6.030509

облік і аудит

6.030509

облік і аудит

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Фахове
випробування

Кількість місць*
За кошти
За кошти
фізичних,
державного
юридичних
бюджету
осіб

ВСЬОГО:
Фаховий іспит

3 Курс

2р

0

42

0

42

Економічний
інформаційна діяльність підприємства
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
професійна освіта
видавнича справа та редагування
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
виробництво харчової продукції

фінанси і кредит

6.030508

фінанси і кредит

ВСЬОГО:

0

35

0

35

5.03050201
5.03051002
5.01010401
5.03030301
5.05010101
5.05020202
5.05170101

архітектурне проектування та внутрішній
інтер'єр

5.06010201

організація та регулювання дорожнього руху

5.07010101

промислове квітництво

5.09010101

діловодство

5.02010501

Готельне обслуговування

5.14010101

Туристичне обслуговування

5.14010301

оціночна діяльність

5.03050802

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

організація виробництва

5.03060101

комерційна діяльність

5.03050702

маркетингова діяльність

5.03050701

монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

фінанси і кредит

5.03050801

1/1

6.030508

Фаховий іспит

3 Курс

2р

Таблиця 3
я)
ра, освітньоого спрямувань),

