
 

Донецький національний університет економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського,  
 

м. Кривий Ріг, 
 

проводить у 2017 році прийом на навчання 

для здобуття ступеня бакалавра 

за скороченим терміном навчання 

осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста (випускників технікумів): 

 
 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ 
(згідно до Акту узгодження переліку спеціальностей від 11.12.2015 р.) 

 

   051 ЕКОНОМІКА 

   056 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

   071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

   072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ 

   073 МЕНЕДЖМЕНТ: 

 Спеціалізація  "Менеджмент"  

 Спеціалізація  "Логістика"  
 

   075 МАРКЕТИНГ 

   076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ  ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 Спеціалізація  "Економіко-правове забезпечення підприємства"  

 Спеціалізація  "Товарний менеджмент"  

 Спеціалізація  "Товарознавство та експертиза в митній справі"  
 

   133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: 

 Спеціалізація "Обладнання переробних і харчових виробництв" 

   142 ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 

   181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: 

 Спеціалізація "Технології в ресторанному господарстві" 

   241 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 

   242 ТУРИЗМ 

   292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

  



 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ  – 3 роки     (денна та заочна форми навчання до ступеня бакалавр). 
 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:  

 диплом молодшого спеціаліста з додатком до нього (оригінал або копію за 

особистим вибором вступника); 

 дві копії паспорта (1-2 та 11 стор.) або іншого документа, що посвідчує особу 

та громадянство; 

 дві копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; 

 копія військового квитка (або приписного свідоцтва); 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см без куточка для печатки; 

 копія документа,  що підтверджує зміну прізвища (для осіб, які мають 

розбіжності прізвищ у документах). 
 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються! 
 
При вступі для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (навчання за 

скороченим терміном навчання, 3 роки) випускники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 
(технікумів, ліцеїв) складають фахове випробування зі спеціальності (у письмовій формі за 
тестовими технологіями). 

При вступі на основі диплома молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, 
вступники складають додаткове вступне випробування. 

 
Програми фахових випробувань будуть оприлюднені на веб-сайті університету та в приймальній 

комісії за три місяці до початку прийому документів. 
 

ПРИЙОМ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ 

 

для осіб, які вступають на навчання за скороченими терміном навчання: 

 

 на денну форму навчання   –  з 26 червня по 24 липня 2017 р.; 

 

 на заочну форму навчання –  з 19 липня по 19 серпня 2017 р. 

 

ЗАРАХУВАННЯ на денну форму навчання – до 08 серпня, на заочну форму навчання – 30 серпня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://donnuet.edu.ua/ 
vstupna-kampaniia 

 

 
 

Правила прийому 
2017 

Чекаємо Вас за адресою: 
Україна, м. Кривий Ріг,  

вул. Трамвайна, 16., к. 313 
тел.:  +38 (056) 409-77-90, 

+38 (068) 222-60-54, 
+38 (063) 046-22-47, 
+38 (099) 001-20-84.  

priyom@donnuet.edu.ua  
www.donnuet.edu.ua 

 


