
Спецыяльнасці, прафілізацыі, коды груп 
 

Код  Спецыяльнасць Прафілізацыя Код 
групы 

Форма 
атрымання 
адукацыі 

Кафедра 

1-23 80 07 Паліталогія  Эканамічная паліталогія: аналіз і 
прагназаванне палітычных працэсаў ДУП-1 дзённая Паліталогіі 

1-24 80 01 Юрыспрудэнцыя  Прававое забеспячэнне гаспадарчай 
дзейнасці ДУЮ-1 дзённая Грамадзянска-прававых дысцыплін 

Прававое рэгуляванне 
знешнеэканамічнай дзейнасці ДУЮ-2 дзённая Міжнароднага эканамічнага права 

1-25 80 01 Эканоміка  

 

 

Аналітычная эканоміка і эканамічная 
палітыка ДУЭ-1 дзённая 

Эканамічнай тэорыі,  

эканамічнай палітыкі 

Дзяржаўнае рэгуляванне нацыянальнай і 
рэгіянальнай эканомікі ДУЭ-2 дзённая Нацыянальнай эканомікі і дзяржаўнага 

кіравання 

"Зялёная" эканоміка і кіраванне 
рэсурсазберагальнай дзейнасцю ДУЭ-3 дзённая Эканомікі прыродакарыстання 

Эканоміка і кіраванне бізнес-працэсамі ў 
харчовых сістэмах ДУЭ-7 дзённая Эканомікі і кіравання прадпрыемствамі 

АПК 

Эканоміка і кіраванне турыстычнымі 
комплексамі і тэрыторыямі ДУЭ-8 дзённая Эканомікі і кіравання турыстычнай 

індустрыяй 

Эканамічная інфарматыка ЗУЭ-11 завочная Эканамічнай інфарматыкі 

Эканамічнае і антыманапольнае 
рэгуляванне ЗУЭ-12 завочная Эканомікі гандлю і паслуг 

1-25 80 02 Сусветная 
эканоміка 

Міжнародны бізнэс ДУЗ-1 дзённая 
Міжнароднага бізнесу 

ЗУЗ-1 завочная 

Міжнародная эканоміка і камерцыйная 
дыпламатыя (на рускай мове) ДУЗ-2 дзённая 

Сусветнай эканомікі 
Міжнародная эканоміка і камерцыйная ДУА-1 дзённая 
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дыпламатыя (на англійскай мове) 

1-25 80 03 Фінансы, 
падаткаабкладан
не і крэдыт 

Падатковае кансультаванне і ацэнка 
бізнесу 

ДУК-1 дзённая 
Падаткаў і падаткаабкладання 

ЗУК-1 завочная 

Банкаўскі бізнес 
ДУК-3 дзённая 

Банкаўскай справы 
ЗУК-3 завочная 

Міжнародныя фінансы і інвестыцыі 
ДУК-4 дзённая 

Фінансаў 
ЗУК-4 завочная 

Банкі і некредитные фінансавыя 
арганізацыі на фінансавым рынку 

ДУК-5 дзённая Грашовага звароту, крэдыту і фондавага 
рынку ЗУК-5 завочная 

1-25 80 05 Бухгалтарскі 
ўлік, аналіз і 
аўдыт 

Бухгалтарскі ўлік і аналіз у сістэме 
эфектыўнага кіравання бізнесам ДУУ-1 дзённая Бухгалтарскага ўліку, аналізу і аўдыту ў 

прамысловасці 

Ўлік і справаздачнасць у кантэксце 
международных стандартаў фінансавай 
справаздачнасці 

ЗУУ-3 завочная 
Бухгалтарскага ўліку, аналізу і аўдыту ў 
галінах народнай гаспадаркі 

Міжнародны бухгалтарскі ўлік (на 
англійскай мове) ДУА-2 дзённая 

1-25 80 09 Камерцыя Камерцыя на спажывецкім рынку  ДУГ-1 дзённая Кафедра эканомікі гандлю і паслуг 

Камерцыя на знешнім рынку ДУГ-2 дзённая Камерцыйнай дзейнасці і рынку 
нерухомасці 

1-26 80 03 Бізнес-
адміністраванне Без прафілізацыі ЗУБ-1 завочная 

Эканомікі і кіравання,  

Міжнароднага бізнесу 

Бізнес-адміністраванне (на англійскай 
мове)  ДУА-3 дзённая Эканомікі і кіравання 

1-26 80 05 Маркетынг Маркетынг ў бізнэсе ДУМ-1 дзённая Маркетынгу 
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Падзейны маркетынг (на англійскай 
мове) ДУА-4 дзённая Міжкультурнай эканамічнай камунікацыі 

 
 

 



 


