
III. Підготовка бакалаврів на основі ОКР молодшого спеціаліста зі споріднених напрямів / спеціальностей  
 
Ступінь 
вищої 
освіти 

Галузь знань Спеціаль 

ність  
Освітньо-

професійна 
програма 

Спеціаліза
ція  

 Освітня 
кваліфікація  

Базова освіта Термін 
навчання 

 

 

Бакалавр  07 

Управління 
та 
адмініструва
ння 

073 

Менеджмент  
Менеджмент __________ Бакалавр зі 

спеціальності 
«Менеджмент» 

Молодший 
спеціаліст 
галузей знань 
«Менеджмент та 
адміністрування
», «Управління 
та 
адміністрування
» спеціальності 
«Менеджмент» 

Денна-2р. 
Заочна/ 
дистанційна -
2р.6м. Економіка 

та 
управління 
бізнесом 

Бакалавр зі 
спеціальності 
«Менеджмент» за 
спеціалізацією 
«Економіка та 
управління 
бізнесом» 

Медичний 
та 
фармацевти
чний 
менеджмен
т 

Бакалавр зі 
спеціальності 
«Менеджмент» за 
спеціалізацією 
«Медичний та 
фармацевтичний 
менеджмент» 

Заочна/ 
дистанційна -
2р. 

Менеджме
нт туризму 
та 
готельного 
бізнесу 

Бакалавр зі 
спеціальності 
«Менеджмент» за 
спеціалізацією 
«Менеджмент 
туризму та 
готельного бізнесу» 

Молодший 
спеціаліст  зі 
спеціальностей : 
«Організація 
виробництва»,  
 «Організація 
обслуговування 
на транспорті» 

Денна-2р. 
Заочна/диста
нційна -2р.0 

Бакалавр  05 Соціальні 
та 
поведінкові 

051 

Економіка  
Економіка __________ Бакалавр зі 

спеціальності 
«Економіка» 

Молодший 
спеціаліст галузі 
знань 

Заочна/диста
нційна -
2р.6м. 



науки  Економіка 
та 
управління 
персоналом 

 

 

 

 

 

Бакалавр зі 
спеціальності 
«Економіка» за 
спеціалізацією 
«Економіка та 

управління 
персоналом» 

«Економіка та 
підприємництво
», «Соціально-

поведінкові 
науки», 
спеціальності 
«Економіка» 

  

Управління 
персоналом 
та 
економіка 
праці 

Бакалавр зі 
спеціальності 
«Економіка» за 
спеціалізацією 
«Управління 
персоналом та 
економіка праці» 

Бакалавр  07 

Управління 
та 
адмініструва
ння  

071 Облік і 
оподаткуван
ня 

 Облік і 
оподаткуван
ня 

__________ Бакалавр зі 
спеціальності 
«Облік і 
оподаткування» 

Молодший 
спеціаліст галузі 
знань 
«Економіка та 
підприємництво
», «Управління 
та 
адміністрування
», спеціальності 
«Облік і 
оподаткування» 

 

 

Заочна/дистанційна -
2р.6м. 

Облік, 
аналіз і 
аудит 

Бакалавр зі 
спеціальності 
«Облік і 
оподаткування» за 
спеціалізацією 
«Облік, аналіз і 
аудит» 

Бакалавр  07 

Управління 
та 
адмініструва
ння  

072 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування 

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування 

Фінансовий 
менеджмен
т  

Бакалавр зі 
спеціальності 
«Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» за 
спеціалізацією 
«Фінансовий 
менеджмент» 

Молодший 
спеціаліст галузі 
знань 
«Економіка та 
підприємництво
», «Управління 
та 
адміністрування

Денна-2р. 
Заочна/дистанційна -
2р.6м. 

 



__________ Бакалавр зі 
спеціальності 
«Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» 

», спеціальності 
«Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування» 

Бакалавр  07 

Управління 
та 
адмініструва
ння  

075 

Маркетинг  
Маркетинг __________ Бакалавр зі 

спеціальності 
«Маркетинг» 

Молодший 
спеціаліст 
галузей знань 
«Економіка та 
підприємництво
», «Управління 
та 
адміністрування
», спеціальності 
«Маркетинг» 

Заочна/дистанційна -
2р.6м. 

Міжнародн
ий 
маркетинг 
та реклама  

Бакалавр зі 
спеціальності 
«Маркетинг» за 
спеціалізацією 
«Міжнародний 
маркетинг та 
реклама» 

Бакалавр  08 Право  081 Право  Право Комерційне 
та трудове 
право  

Бакалавр зі 
спеціальності 
«Право» за 
спеціалізацією 
«Комерційне та 
трудове право» 

Молодший 
спеціальності зі 
спеціальностей : 
« Право», 
«Правознавство» 

Денна-2р. 
Заочна/дистанційна -
2р.6м. 

Бакалавр  24 Сфера 
обслуговуван
ня  

242 Туризм  Туризм Міжнародн
ий туризм 

Бакалавр зі 
спеціальності 
«Туризм» за 
спеціалізацією 

«Міжнародний 
туризм» 

Молодший 
спеціаліст зі 
спеціальності 
«Туристичне 
обслуговування»
,  

«Туризм» 

Денна-2р. 
Заочна/дистанційна -2р. 

Бакалавр  Цивільна 
безпека 

Правоохорон
на діяльність 

Правоохорон
на діяльність 

Приватна 
детективна 
діяльність  

Бакалавр зі 
спеціальності 
«Правоохоронна 
діяльність», за 
спеціалізацією 
«Приватна 
детективна 
діяльність» 

Молодший 
спеціаліст зі 
спеціальностей 
«Правоохоронна 
діяльність» , 
«Правознавство» 

Денна-2р 

 

 

 

Заочна/дистанційна -
2р.6м. 



Безпека 
діяльності 
організацій 
та установ  

Бакалавр зі 
спеціальності 
«Правоохоронна 
діяльність», за 
спеціалізацією 
«Безпека діяльності 
організацій та 
установ» 

 


