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,
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та
ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань)
Державний вищий навчальний заклад "Університет 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

Термін
навчання

Кількість місць*

За кошти За кошти
державног фізичних,
о бюджету юридичних
осіб
Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи", Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ
«Університет банківської справи»
Назва

Код

Спеціальності ОС бакалавра
Спеціалізація
Фахове
Курс
(ОС магістра, ОКР спеціаліста
(освітня програма) випробування
медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР
бакалавра
/може повторювати
Код
Назва
назву спеціальності/

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

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

бухгалтерський облік

5.03050901

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
Інші спеціальності

5.03051002

1/6

6.030509

облік і аудит

ВСЬОГО:

6.030509

облік і аудит

Фаховий іспит

2 Курс

6.030509

облік і аудит

Фаховий іспит

2 Курс

6.050101

комп’ютерні науки

ВСЬОГО:

0

9

3р

0

9

3р

0

0

0

11
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обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
розробка програмного забезпечення

5.05010201

обслуговування систем управління і
автоматики
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань

5.05020101

5.05010301

5.05020102
5.05020205
5.05010101
5.05010102

Інші спеціальності

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

бухгалтерський облік

5.03050901

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
економіка підприємства

5.03051002
5.03050401

Інші спеціальності

6.050101

комп’ютерні науки

Фаховий іспит

2 Курс

3р

0

11

6.050101

комп’ютерні науки

Фаховий іспит

2 Курс

3р

0

0

6.030508

фінанси і кредит

0

25

6.030508

фінанси і кредит

Фаховий іспит

2 Курс

3р

0

25

6.030508

фінанси і кредит

Фаховий іспит

2 Курс

3р

0

0

ВСЬОГО:

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

Термін
навчання

Кількість місць*

За кошти За кошти
державног фізичних,
о бюджету юридичних
осіб
Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи", Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ
«Університет банківської справи»
2/6
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Назва

Код

Спеціальності ОС бакалавра
Спеціалізація
Фахове
Курс
(ОС магістра, ОКР спеціаліста
(освітня програма) випробування
медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР
бакалавра
/може повторювати
Код
Назва
назву спеціальності/

Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи", Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ
6.030509
облік і аудит «Університет банківської
ВСЬОГО: справи»
0
4
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

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

бухгалтерський облік

5.03050901

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
Інші спеціальності

5.03051002

обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
розробка програмного забезпечення

5.05010201

обслуговування систем управління і
автоматики
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань

5.05020101

облік і аудит

Фаховий іспит

3 Курс

2р

0

4

6.030509

облік і аудит

Фаховий іспит

3 Курс

2р

0

0

6.050101

комп’ютерні науки

0

0

6.050101

комп’ютерні науки

Фаховий іспит

3 Курс

2р

0

0

6.050101

комп’ютерні науки

Фаховий іспит

3 Курс

2р

0

0

6.030508

фінанси і кредит

0

12

ВСЬОГО:

5.05010301

5.05020102
5.05020205
5.05010101
5.05010102

Інші спеціальності

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

3/6

6.030509

ВСЬОГО:
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бухгалтерський облік

5.03050901

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
економіка підприємства

5.03051002
5.03050401

Інші спеціальності

6.030508

фінанси і кредит

Фаховий іспит

3 Курс

2р

0

12

6.030508

фінанси і кредит

Фаховий іспит

3 Курс

2р

0

0

Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Термін
навчання

Кількість місць*

За кошти За кошти
державног фізичних,
о бюджету юридичних
осіб
Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи", Економічний факультет
Назва

Код

Спеціальності ОС бакалавра
Спеціалізація
Фахове
Курс
(ОС магістра, ОКР спеціаліста
(освітня програма) випробування
медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР
бакалавра
/може повторювати
Код
Назва
назву спеціальності/

прикладна математика

5.04030101

обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань

5.05010101

обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
розробка програмного забезпечення

5.05010201

обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
обслуговування систем управління і
автоматики
експлуатація радіотехнічних систем та
пристроїв
комп'ютерна обробка текстової, графічної
та образної інформації
монтаж, обслуговування і ремонт
станційного обладнання електрозв'язку
монтаж, обслуговування та експлуатація
апаратних засобів інформатизації
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020205

4/6

125

Кібербезпека

ВСЬОГО:

125

Кібербезпека

Кібербезпека

Фаховий іспит

1 Курс

3р

0

0

0

0

5.05010102

5.05010301

5.05020101
5.05090104
5.05150103
5.05090301
5.05090308
5.05020102
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виробництво електронних та електричних
засобів автоматизації
конструювання, виготовлення та технічне
обслуговування виробів електронної
техніки
технічне обслуговування і ремонт
апаратури зв'язку та оргтехніки
Інші спеціальності

5.05080202
5.05080201

5.05090302
125

Кібербезпека

Кібербезпека

Фаховий іспит

1 Курс

3р

0

0

Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи", Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ
«Університет банківської справи»
Фінанси, банківська справа та
страхування
Фінанси, банківська справа та
страхування

ВСЬОГО:
Фінанси і кредит

Фаховий іспит

1 Курс

072

Фінанси, банківська справа та
страхування

Банківська справа

Фаховий іспит

072

Фінанси, банківська справа та
страхування

Фінанси і кредит

Фаховий іспит

072
економіка підприємства

5.03050401

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

бухгалтерський облік

5.03050901

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
прикладна статистика

5.03051002

фінанси і кредит

5.03050801

прикладна статистика

5.03050601

економіка підприємства

5.03050401

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

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
Інші спеціальності

5.03051002

5/6

072

10

15

2р

0

0

1 Курс

2р

10

15

1 Курс

2р

0

0

5.03050601
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Інші спеціальності

Банківська справа

071

Фінанси, банківська справа та
страхування
Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фаховий іспит

1 Курс

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фаховий іспит

1 Курс

122

Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

ВСЬОГО:

122

Комп’ютерні науки та інформаційні Інтелектуальні системи
Фаховий іспит
прийняття рішень у
технології
фінансово-кредитній сфері
Комп’ютерні науки та інформаційні Інтелектуальні системи
Фаховий іспит
прийняття рішень у
технології
фінансово-кредитній сфері

072

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

бухгалтерський облік

5.03050901

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
економіка підприємства

5.03051002
5.03050401

Інші спеціальності

обслуговування систем баз даних і знань

5.05010102

обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
розробка програмного забезпечення

5.05010201

обслуговування систем управління і
автоматики
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05020101

Фаховий іспит

1 Курс

2р

0

0

0

0

2р

0

0

2р

0

0

7

18

ВСЬОГО:

5.05010301

5.05020102
5.05020205
5.05010101

Інші спеціальності

122

1 Курс

3р

7

18

1 Курс

3р

0

0

Примітки:
*Дані за результатами прийому у 2015 році
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