
V. Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою на основі ступеня бакалавра, магістра та ОКР 

спеціаліста зі споріднених напрямів / спеціальностей 
 

Ступінь 

вищої 

освіти 

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація Освітня кваліфікація Базова освіта 
Термін 

навчання 

Магістр 
 

 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка Економіка та 

управління 

персоналом 

Магістр зі спеціальності 

«Економіка» за спеціалізацією 

«Економіка та управління 

персоналом» 

Бакалавр з 

напрямів: 

«Управління 

персоналом та 

економіка праці», 

«Економіка 

підприємства», 

«Фінанси і кредит», 

«Облік і аудит», 

«Маркетинг» 

Спеціаліст зі 

спеціальності 

«Управління 

персоналом та 

економіка праці» 

 

Заочна 

(дистанційна) –  

1 р. 6 м. 

Управління персонал 

та економіка праці 

Магістр зі спеціальності 

«Економіка» за спеціалізацією 

«Управління персонал та 

економіка праці» 

05 Соціальні 

поведінкові науки 

 

053 Психологія Практична 

психологія 

 

Магістр зі спеціальності 

«Психологія» за спеціалізацією 

«Практична психологія» 

Бакалавр з напряму 

«Психологія» 

 

 

Спеціаліст зі  

спеціальності 

«Психологія» 

Денна – 1 р. 6 м. 

Заочна 

(дистанційна) –  

1 р. 6 м. 

 

Медична психологія 

 

Магістр зі спеціальності 

«Психологія» за спеціалізацією 

«Медична психологія» 

 

Заочна 

(дистанційна) –  

1 р. 6 м. 

07 Управління та 

адміністрування  

071 Облік і 

оподаткування 

 

Облік, аналіз і аудит Магістр зі спеціальності «Облік 

і оподаткування» за 

спеціалізацією «Облік, аналіз і 

аудит» 

Бакалавр з 

напрямів: «Фінанси 

і кредит», 

«Облік і аудит», 

«Маркетинг» 

Спеціаліст зі 

спеціальності 

«Фінанси і кредит», 

 

Заочна 

(дистанційна) –  

1 р. 6 м. 



«Маркетинг», 

«Облік і аудит» 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Фінансовий 

менеджмент 

Магістр зі спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» за спеціалізацією 

«Фінансовий менеджмент» 

Бакалавр з 

напрямів:  

«Фінанси і кредит», 

«Облік і аудит», 

«Маркетинг» 

 

Спеціаліст зі 

спеціальності 

«Фінанси і кредит», 

«Маркетинг», 

«Облік і аудит» 

«Банківська 

справа» 

 

 

Денна – 1 р. 6 м. 

 

Заочна 

(дистанційна) –  

1 р. 6 м. 

 

07 Управління та 

адміністрування 

073 

Менеджмент 

Економіка та 

управління бізнесом 

Магістр зі спеціальності 

«Менеджмент» за 

спеціалізацією «Економіка та 

управління бізнесом» 

Бакалавр з напряму 

«Менеджмент»  

 

 

Спеціаліст  

зі спеціальності 

«Менеджмент  

організацій і 

адміністрування» 

Спеціаліст зі 

спеціальності  

«Логістика» 

 

Денна – 1 р. 6 м. 

Заочна 

(дистанційна) –  

1 р. 6 м. 

Медичний  та 

фармацевтичний 

менеджмент 

Магістр зі спеціальності 

«Менеджмент» за 

спеціалізацією «Медичний  та 

фармацевтичний менеджмент» 

 

Заочна 

(дистанційна) –  

1 р. 6 м. 

Менеджмент туризму 

та готельного бізнесу 

Магістр зі спеціальності 

«Менеджмент» за 

спеціалізацією «Менеджмент 

туризму та готельного бізнесу» 

Бакалавр з напряму 

«Менеджмент»  

 

Спеціаліст зі 

спеціальності 

«Менеджмент  

Денна – 1 р. 6 м. 

Заочна 

(дистанційна) –  

1 р. 6 м. 



зовнішньоекономіч

ної діяльності» 

075 Маркетинг 

 

 

Міжнародний 

маркетинг та реклама 

Магістр зі спеціальності 

«Маркетинг» за спеціалізацією 

«Міжнародний маркетинг та 

реклама» 

Бакалавр з 

напрямів: «Фінанси 

і кредит», 

«Облік і аудит», 

«Маркетинг» 

 

Спеціаліст зі 

спеціальності 

«Фінанси і кредит», 

«Маркетинг», 

«Облік і аудит» 

 

Заочна 

(дистанційна) –  

1 р. 6 м. 

Магістр  

08 Право  081 Право  Антикорупційна 

діяльність 

Магістр зі спеціальності  

«Право» за спеціалізацією 

 «Антикорупційна діяльність» 

Бакалавр з напряму  

«Правознавство» 

 

 Спеціаліст  зі 

спеціальності  

«Правознавство» 

 

Денна -1 р. 6 м. 

 

 

Заочна 

(дистанційна) – 

 1р.6м. 
Детективна 

діяльність  

Магістр зі спеціальності  

«Право» за спеціалізацією 

«Детективна діяльність» 

 

 


