
 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ 
ЗАПРОШУЄ ВАС ДО НАВЧАННЯ!!! 

 
Шановні абітурієнти, сьогодні Ви стоїте на порозі 

одного з найважливіших рішень у Вашому житті – вибору майбутньої 
професії. Ми розуміємо, як складно зорієнтуватися у безлічі пропозицій 
чисельних навчальних закладів, і сподіваємося, що даний інформаційний 
лист, допоможе Вам зробити правильний вибір.   

 
Випускаючі кафедри факультету економіки мають багаторічний 

досвід підготовки фахівців високої кваліфікації. Навчальний процес 
здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом 
кафедр (75 % якого є кандидатами і докторами наук) з залученням 
провідних практикуючих спеціалістів у галузях права, комп'ютерної 
техніки й інформаційних технологій. 

 
Навчання здійснюється за денною, заочною та заочною 

прискореною формами навчання. Термін навчання за денною та заочною 
формами навчання становить 3р. 10 міс., за заочною прискореною – 2р. 
5міс. (вступ здійснюється на основі диплому молодшого спеціалісту). 

 
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають до ДонНТУ для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра з напрямів підготовки «Економічна 
теорія», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Облік і аудит», 
«Менеджмент» зараховуються бали сертифіката Українського центру 
оцінювання якості освіти отримані у 2015 році з трьох предметів: 

1. Українська мова та література; 
2. Математика; 
3. Історія України. 

Для зарахування до напряму підготовки «Фінанси і кредит» 
необхідні сертифікати з наступних предметів: 

1. Українська мова та література; 
2. Математика; 
3. Географія. 

 
 

 
Освітньо-кваліфікаційний рівень «БАКАЛАВР» 

 

Напрям 
підготовки 

Професійне спрямування 
(спеціалізація) 

Ліцензійний 
обсяг 

Кафедра 
 

Економічна 
теорія 

Бізнес-аналітика 
30 

Кафедра економічної 
теорії та державного 
управління 

Державне управління 
національною економікою 

Економіка 
підприємства 

Економіка підприємства 

100 

Кафедра економіки 
підприємства Інформаційне забезпечення 

та правове регулювання 

Економіка паливно-
енергетичного комплексу 

Кафедра економіки і 
маркетингу Маркетинг Маркетинг 55 Промисловий маркетинг 

Менеджмент 

Логістика 

85 Менеджмент туризму і 
готельного бізнесу 

Кафедра стратегічного 
управління економічним 
розвитком 

Фінанси і 
кредит Фінанси і кредит 90 Кафедра обліку, фінансів 

та економічної безпеки Облік і аудит Облік і аудит 80 
 
 
Всю необхідну інформацію щодо вступу, про особливості вступної 
кампанії, про нормативно-правову базу ви можете отримати або в 
приймальній комісії університету, або у деканаті факультету економіки.    
 
Деканат факультету економіки: Донецька область, м. Красноармійськ, 
пл. Шибанкова, 2 ауд. 3.312. 
тел.: (050) 012-91-50, e-mail: ekf.donntu@mail.ru 
 
Кафедра економічної теорії та державного управління: тел.050-976-60-75 
Кафедра економіки підприємства: тел.099-155-31-88 
Кафедра економіки і маркетингу: тел. 050-749-47-64 
Кафедра обліку, фінансів та економічної безпеки: тел.050-471-62-17 
Кафедра стратегічного управління економічним розвитком:  
тел. 050-471-80-98 


