
Перелік спеціальностей та освітніх програм 

№ 

п\п 

Назва 

спеціальності 

Назва освітньої 

програми 

Освітній 

рівень 

Гарант освітньої 

програми  

Ліцензійний 

обсяг 

Акредитація  Форма 

навчання 

1.  081 «Право» «Право» перший 

(бакалаврський) 

рівень 

професорка, 

докторка 

юридичних наук, 

професорка кафедри 

фінансового права 

Дмитрик Ольга 

Олександрівна        

2500 Міністерством освіти 

і науки України, 

сертифікат УД № 

21001676 від 

20.02.2018 р. (строк 

дії сертифікату 

01.07.2023 р.) 

денна/заочна 

2. 081 «Право» «Право» другий 

(магістерський) 

рівень 

в.о. завідувача 

кафедри трудового 

права, професорка, 

докторка 

юридичних наук, 

Середа Олена 

Григорівна        

2000 Міністерством освіти 

і науки України, 

сертифікат УД № 

21001677 від 

20.02.2018 р. (строк 

дії сертифікату 

01.07.2023 р.) 

денна/заочна 

3. 293 

«Міжнародне 

право» 

«Міжнародне 

право» 

перший 

(бакалаврський) 

рівень 

професорка, 

докторка 

юридичних наук, 

професорка кафедри 

права 

Європейського 

союзу Комарова 

Тетяна 

В’ячеславівна         

500 Національним 

агентством із 

забезпечення якості 

вищої освіти, 

сертифікат № 1173 

від 20.07.2021 р. 

(строк дії 

сертифікату 

01.07.2027 р.) 

денна/заочна 

4. 293 

«Міжнародне 

право» 

«Міжнародне 

право» 

другий 

(магістерський) 

рівень 

професорка, 

докторка 

юридичних наук, 

доцентка кафедри 

право 

Європейського 

150 Міністерством освіти 

і науки України, 

сертифікат УД № 

21005165 від 

06.04.2018 р. (строк 

дії сертифікату 

денна/заочна 



союзу   Трагнюк 

Олеся Янівна        

01.07.2023 р.) 

5. 051 

«Економіка» 

«Бізнес-

економіка» 

перший 

(бакалаврський) 

рівень 

завідувачка кафедри 

економічної теорії, 

докторка 

економічних наук, 

професорка  

Шевченко 

Людмила 

Степанівна 

100 Національним 

агентством із 

забезпечення якості 

вищої освіти, 

сертифікат № 1191 

від 29.01.2021 р. 

(строк дії 

сертифікату 

01.07.2026 р.) 

денна/заочна 

6. 051 

«Економіка» 

«Бізнес-

консалтинг» 

другий 

(магістерський) 

рівень 

професорка, 

докторка 

економічних наук, 

професорка кафедри 

економічної теорії 

Марченко Ольга 

Сергіївна 

100 Національним 

агентством із 

забезпечення якості 

вищої освіти, 

сертифікат № 133 від 

28.01.2020 р. (строк 

дії сертифікату 

28.01.2023 р.) 

денна/заочна 

7. 072 «Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

«Фінансові 

ринки» 

перший 

(бакалаврський) 

рівень 

докторка 

економічних наук, 

професорка, 

професорка кафедри 

економічної теорії 

Нечипорук 

Людмила 

Володимирівна 

150 Не акредитована  денна/заочна 

8. 073 

«Менеджмент» 

«Менеджмент 

організацій» 

перший 

(бакалаврський) 

рівень 

кандидатка 

економічних наук, 

доцентка, доцентка 

кафедри 

економічної теорії 

Овсієнко Ольга 

150 Не акредитована денна/заочна 



Вікторівна 

 073 

«Менеджмент» 

«Бізнес-

адміністрування» 

другий 

(магістерський) 

рівень 

докторка 

економічних наук, 

професорка, 

професорка кафедри 

економічної теорії 

Марченко Ольга 

Сергіївна 

150 Національним 

агентством із 

забезпечення якості 

вищої освіти, 

сертифікат № 142 від 

28.01.2020 р. (строк 

дії сертифікату 

28.01.2025 р.) 

денна/заочна 

9. 081 «Право» «Право» третій  

(освітньо-

науковий) 

рівень 

професор, доктор 

юридичних наук, 

професор кафедри 

теорії і філософії 

права Процюк Ігор 

Валерійович 

75 Національним 

агентством із 

забезпечення якості 

вищої освіти, 

сертифікат № 2077 

від 27.07.2021 р. 

(строк дії 

сертифікату 

01.07.2027 р.) 

денна/заочна 

10. 293 

«Міжнародне 

право» 

«Міжнародне 

право» 

третій  

(освітньо-

науковий) 

рівень 

завідувач кафедри 

права 

Європейського 

Союзу, доктор 

юридичних наук, 

професор 

15 На акредитації 

(засідання планується 

30.09.2021 р.) 

денна/заочна 

 


