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Додаток до наказу 

 від 20.03. 2020 р. №31-о 
 

ПЕРЕЛІК 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

в Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

у 2020 році 

І. Підготовка бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти 

 

Ступінь 

вищої 

освіти 

 

Галузь знань 

 

Спеціальність 

Освітньо- 

професійна 

програма 

 

Спеціалізація 

 

Освітня кваліфікація 
Базова 

освіта 

Термін 

навчання 

 

Бакалавр 

 

03 Гуманітарні 

науки 

 

035 Філологія 

 

 

Переклад.  

Англійська мова  

(друга мова – 

німецька) 

 

035.041 – 

германські мови та 

літератури 

(переклад включно), 

перша – англійська 

Бакалавр філології, перекладач за 

спеціалізацією «Германські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша – англійська» 

 

Повна 

загальна 

середня 

 

Денна – 4 

р. 

Заочна/ 

дистанційна 

– 4 р. 

Переклад.  

Французька мова 

(друга мова – 

англійська) 

 

035.055 – романські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша – французька 

Бакалавр філології, перекладач за 

спеціалізацією «Романські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша – французька» 

05 Соціальні 

та поведінкові 

науки 

 

051 Економіка 
Управління 

персоналом та 
економіка праці 

Управління 

персоналом та 
економіка праці 

 

Бакалавр з економіки за 

спеціалізацією «Управління 

персоналом та економіка 

праці» 

 

 

Повна 

загальна 

середня 

 

Денна – 4 

р. 

Заочна / 

дистанційна 

– 

4 р.6 м. 

Економіка праці 

 

Управління 

персоналом та 

економіка праці 
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Ступінь 

вищої 

освіти 

 

Галузь знань 

 

Спеціальність 

Освітньо- 

професійна 

програма 

 

Спеціалізація 

 

Освітня кваліфікація 
Базова 

освіта 

Термін 

навчання 

              

 

 

 

Бакалавр 05 Соціальні 

та поведінкові 

науки 

053 Психологія Психологія 

 

 

   
Бакалавр з психології 

 
Повна 

загальна 

середня 

Денна – 4 

р. 
Заочна/ 

дистанційна 

– 4 р. 

Клінічна 
психологія 

Клінічна 
психологія 

Бакалавр з психології за 

спеціалізацією «Клінічна 

психологія» 

07 

Управління та 

адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування Облік і 

оподаткування 

Облік і 

оподаткування 

Бакалавр обліку і 

оподаткування за 

спеціалізацією «Облік і 

оподаткування» 

Денна – 4 

р. 

Заочна / 

дистанційна 

– 

        4 р.6 м. 

Облік і аудит 
Облік і 

оподаткування 

072 

Фінанси, 

банківська справа 
та страхування 

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Бакалавр  фінансів, 

банківської справи та 

страхування за 

спеціалізацією 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» Фінансовий 

менеджмент 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

02 

Культура і  

мистецтво 

022 

Дизайн 

Графічний дизайн і 
реклама 

Графічний дизайн і 
реклама 

Бакалавр дизайну за 

спеціалізацією графічний 

дизайн і реклама 

Веб-дизайн Веб-дизайн 
Бакалавр дизайну за  

спеціалізацією веб-дизайн 
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Ступінь 

вищої 

освіти 

 

Галузь знань 

 

Спеціальність 

Освітньо- 

професійна 

програма 

 

Спеціалізація 

 

Освітня кваліфікація 
Базова 

освіта 

Термін 

навчання 

Бакалавр 07 

Управління та 

адміністрування 

073 

Менеджмент Менеджмент 

туризму та 

готельного бізнесу 

_______ 

Бакалавр 

менеджменту 
Повна 

загальна 

середня 

Денна – 4р. 

Заочна/дистанц

ійна – 4 р. 

  

 

Управління 

бізнесом 

Економіка та 

управління бізнесом 

Бакалавр  

менеджменту за 

спеціалізацією 

«Економіка та 

управління бізнесом» 

Денна – 

4 р. 

Заочна/ 

дистанційна 

– 

4 р.6 м. 

Менеджмент 
Менеджмент 

організацій 

Бакалавр менеджменту за 

спеціалізацією 

«Менеджмент організацій» 

Медичний та 

фармацевтични

й менеджмент 

Медичний та 

фармацевтичний 

менеджмент 

Бакалавр  

менеджменту за 

спеціалізацією 

«Медичний та 

фармацевтичний 

менеджмент» 

075 

Маркетинг Маркетинг 
Маркетинг і 

рекламна діяльність 

Бакалавр маркетингу за 

спеціалізацією «Маркетинг і 

рекламна діяльність»  

 Маркетинг і 

рекламна 

діяльність 

Маркетинг і 

рекламна діяльність 
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Ступінь 

вищої 

освіти 

 

Галузь знань 

 

Спеціальність 

Освітньо- 

професійна 

програма 

 

Спеціалізація 

 

Освітня кваліфікація 
Базова 

освіта 

Термін 

навчання 

Бакалавр 08 Право 081 Право Право _____________________ Бакалавр права Повна 

загальна 

середня  

Денна – 
4 р. 

Заочна / 
дистанційна 

         – 
        4 р. 6м. 

12 

Інформаційні 

технології 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

__________ Бакалавр з 

інженерії 

програмного 

забезпечення  

 

122 Комп’ютерні 

науки 

 

Комп’ютерні 

науки 

 

   

 

 

Бакалавр з комп’ютерних наук 

24 Сфера 

обслуговування 

242 Туризм Туризм Міжнародний 

туризм 

Бакалавр з туризму за 

спеціалізацією 

«Міжнародний туризм» 

Денна – 

4 р. 

Заочна / 

дистанційна 
         – 
        4 р. 

Організація 

туристичної 
діяльності 

   Бакалавр з туризму  

06 

Журналістика  

061 

Журналістика 

Журналістика 

 

Журналістика 

 

Бакалавр журналістики за 

спеціалізацією журналістика 

 

L Денна 

– 4 р. 

Заочна / 
дистанційна 

         – 
        4 р. 6м. 

Реклама та зв’язки з 

громадськістю 

 

Реклама та зв’язки з 

громадськістю 

Бакалавр журналістики за 

спеціалізацією реклама та 

зв’язки з громадськістю 

 

19 

Архітектура та  

будівництво 

191 

Архітектура та 

містобудування 

Архітектура та 

містобудування 

Архітектура та 

містобудування 

Бакалавр архітектури та 

містобудування за спеціалізацією 

архітектура та містобудування 

  

Денна – 
4 р. 
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Ступінь 

вищої 

освіти 

 

Галузь знань 

 

Спеціальність 

Освітньо- 

професійна 

програма 

 

Спеціалізація 

 

Освітня кваліфікація 
Базова 

освіта 

Термін 

навчання 

Бакалавр 26 Цивільна 

безпека 

262 
Правоохоронна 

діяльність 

Правоохоронна 

діяльність 
           __________ Бакалавр 

правоохоронної діяльності  

 

Повна 

загальна 

середня 

 

Денна – 4 

р. 

 

Заочна / 

дистанційна 

– 4 р. 6 м. 

29 Міжнародні 

відносини 

291 Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії 

Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

   Бакалавр з 

міжнародних 

відносин, суспільних 

комунікацій та регіональних 

студій 

Денна – 

4 р. 

Заочна / 

дистанційна 
         – 
        4 р. 

 

Міжнародні 

відносини і 

дипломатія країн 

Європейського 

союзу 

 

Міжнародні 

відносини і 

дипломатія країн 

Європейського 

союзу 

 

Бакалавр з міжнародних відносин, 

суспільних комунікацій та 

регіональних студій за 

спеціалізацією«Міжнародні 

відносини і дипломатія країн 

Європейського Союзу» 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

 

Державне 

управління 

Бакалавр публічного 

управління та адміністрування 

за спеціалізацією «Державне 

управління» 

Публічне 

урядування 
 

________ Бакалавр  публічного 

управління та 

адміністрування 

 

22 Охорона 

здоров’я 

226 Фармація, 
промислова 

фармація 

Фармація    226.1Фармація Бакалавр з фармації, 

промислової 

фармації за 

спеціалізацією «Фармація» 

Денна – 

3 р. 

 

Заочна – 
3 р. 6 м. 
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II. Підготовка бакалаврів на основі ОКР молодшого спеціаліста зі споріднених галузей знань / спеціальностей  

 

Ступінь 

вищої 

освіти 

 

Галузь знань 

 

Спеціальність 

Освітньо- 

професійна 

програма 

 

Спеціалізація 
Освітня 

кваліфікація 

Базова 

освіта 

Термін 

навчання 

Бакалавр 03 

Гуманітарні 

науки 

035 Філологія Філологія Переклад 

Англійська мова 

(друга мова-

німецька) 

Бакалавр філології, 

перекладач за 

спеціалізацією 

«Переклад 

Англійська мова 

(друга мова-німецька)» 

Молодший 

спеціаліст зі 

спеціальностей 

«Дошкільна 

освіта», 

«Початкова 

освіта» 

    Денна –  
2 р. 

 

Заочна / 

дистанційна 

- 

2 р. 
Переклад.  

Англійська мова 

(друга мова – 

французька) 

 

Переклад.  

Англійська мова 

(друга мова – 

французька) 

 

Бакалавр філології, 

перекладач за 

спеціалізацією 

«Переклад.  

Англійська мова (друга 

мова – французька)» 

 

05 Соціальні 

та поведінкові 

науки 

051 Економіка     Економіка Управління 

персоналом та 

економіка праці 

Бакалавр з економіки за 

спеціалізацією 

«Управління 

персоналом та 

економіка праці» 

 

Молодший спеціаліст 
галузей знань 

«Економіка та 

підприємництво», 

«Соціальні та 

поведінкові 

науки», 

спеціальності 

«Економіка» 

Денна –2 

р.  

 
Заочна/ 

дистанційна 

- 

2 р. 6 м 

07 

Управління та 

адміністрування 

071 

Облік і 

оподаткування 

Облік і 

оподаткування 

__________ Бакалавр 

обліку і 

оподаткування 

Молодший 

спеціаліст галузей 

знань «Економіка та 

підприємництво»,  

«Управління та 

адміністрування»  

спеціальності  

«Облік і 

оподаткування 
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Ступінь 

вищої 

освіти 

 

Галузь знань 

 

Спеціальність 
Освітньо- 

професійна 

програма 

 

Спеціалізація 
Освітня 

кваліфікація 
       Базова 

освіта 

Термін 

навчання 

Бакалавр 07 Управління 
та 

  
адміністрування 

072 Фінанси, 
Банківська 
справа та 

страхування 
 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

________________ 

Бакалавр фінансів, 

банківської справа та 

страхування 

Молодший 

спеціаліст зі 

спеціальностей 
«Фінанси, 

банківська справа 
та страхування» 

Денна – 
2 р. 

Заочна/ 

дистанційна 
- 

2 р. 6 
м. 

 

073  

Менеджмент 

Менеджмент 

 

Економіка та 

управління  

бізнесом 

Бакалавр менеджменту 

за спеціалізацією 

«Економіка та 

управління бізнесом» 

Молодший 

спеціаліст галузей 

знань  

«Менеджмент та 

адміністрування»,  

«Управління та 

адміністрування»  

спеціальності  

«Менеджмент» 

Менеджмент 

туризму та 

готельного 

бізнесу 

__________ 

 
Бакалавр менеджменту 

Денна – 

2р. 

Заочна/диста

нційна – 2 р. 

075 

 Маркетинг 

Маркетинг і 

рекламна 

діяльність  

Маркетинг і 

рекламна  

діяльність 

 

Бакалавр  маркетингу за 

спеціалізацією 

«Маркетинг та рекламна 

діяльність» 

 

Молодший 

спеціаліст галузей 

знань «Економіка та 

підприємництво»,  

«Управління та 

адміністрування»  

спеціальності  

«Маркетинг» 

Денна – 
2 р. 

Заочна/ 

дистанційна 
- 

2 р. 6 
м. 
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Ступінь 

вищої 

освіти 

 

Галузь знань 
Спеціальність 

Освітньо- 

професійна 

програма 

 

Спеціалізація 

 

Освітня  

кваліфікація 

 

Базова 

освіта 

Термін 

навчання 

Бакалавр 08 Право 081 Право           Право Цивільне право та 

право 

інтелектуальної 

власності 

Бакалавр права Молодший 

спеціаліст зі 

споріднених 

напрямів/спеціаль

ностей 

Денна 

– 2 р. 

Заочна/ 

дистан

ційна - 

2 р. 6 

м. 

12 

 

Інформаційні 

технології 

122 

Комп’ютерні 

науки 

Комп’ютерні 

науки 

   Бакалавр з 

комп’ютерних наук 

Молодший 

спеціаліст зі 

спеціальності 

 «Комп’ютерні 

науки» 

Денна - 

2р. 

Заочна 

-2 р. 6 

м. 

 

22 

Охорона 

здоров’я 

226 Фармація, 

промислова 

фармація 

Фармація 226.1Фармація Бакалавр з 

фармації, 

промислової 

фармації за 

спеціалізацією 

«Фармація» 

Молодший 

спеціаліст за 

суміжною 

спеціальністю 

(галузь 

22 «Охорона 

здоров’я»; за 

старими 

шифрами 1201 

«Медицина» та 

1201 

«Фармація» 

Денна 

– 

3р., 

 

Заочна 

– 3 р. 
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Ступінь 

вищої 

освіти 

 

Галузь знань 

 

Спеціальність 

Освітньо- 

професійна 

програма 

 

Спеціалізація 

 

Освітня 

кваліфікація 

 

Базова освіта 
Термін 

навчання 

Бакалавр      24 

Сфера 

обслугову 

вання 

242 Туризм Туризм Міжнародний 

туризм 

Бакалавр з туризму 

за спеціалізацією 

«Міжнародний туризм» 

Молодший 

спеціаліст зі 

спеціальності 

«Туристичне 

обслуговування», 

«Туризм» 

Денна 

– 2 р. 

Заочна

/ 

 дистанційна 

– 2 р. 

26 

 Цивільна 

безпека 

262 

Правоохоронна 

діяльність 

Правоохоронна 
діяльність 

Безпека діяльності 
організацій та 

установ 

Бакалавр  
правоохоронної діяльності  

Молодший 

спеціаліст зі 

спеціальностей 

«Правоохоронна 

діяльність», 

«Правознавство» 

Денна 

– 2 р. 

Заочна

/ 

 дистанційна 

-2 р. 6 м. 

02   

Культура і  

мистецтво 

022 

Дизайн 
Дизайн 

Дизайн Бакалавр дизайну за 

спеціалізацією дизайн 

Молодший спеціаліст 

галузі знань «Культура 

і мистецтво» 

06 

Журналістика  

061 

Журналістика 

 

Журналістика 

Журналістика Бакалавр журналістики за 

спеціалізацією 

журналістика 

Молодший спеціаліст 

галузі знань «Культура 

і мистецтво» 

 

19 

Архітектура та  

будівництво 

 

191 

Архітектура та 

містобудування 

Архітектура та 

містобудування 

Архітектура та 

містобудування 

Бакалавр архітектури та 

містобудування  за 

спеціалізацією архітектура 

та містобудування 

Молодший спеціаліст 

галузі знань 

«Архітектура та 

містобудування 
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III. Підготовка бакалаврів на основі ОКР молодшого спеціаліста з неспоріднених галузей знань / спеціальностей 

 

Ступінь 

вищої 

освіти 

 

Галузь знань 

 

Спеціальність 

Освітньо- 

професійна 

програма 

 

Спеціалізація 

 

Освітня кваліфікація 

 

Базова освіта 
Термін 

навчання 

Бакалавр 03 Гуманітарні 

науки 

035 Філологія Філологія Переклад 

Англійська мова 

(друга мова-

німецька) 

Бакалавр філології, 

перекладач за 

спеціалізацією «Переклад 

Англійська мова 

(друга мова-німецька)» 

Молодший 

спеціаліст 

з неспоріднених 

спеціальностей 

Денна – 

3 р. 

 

Заочна/ 

дистанційна 

– 3 р. 
Переклад.  

Англійська мова 

(друга мова – 

французька) 

 

Переклад.  

Англійська мова 

(друга мова – 

французька) 

 

Бакалавр філології, 

перекладач за 

спеціалізацією 

«Переклад.  

Англійська мова (друга 

мова – французька)» 

 

05 Соціальні 

та поведінкові 

науки 
051 

Економіка 
Економіка 

Управління 

персоналом та 

економіка праці 

Бакалавр з  економіки за 

спеціалізацією  

«Управління персоналом 

та економіка праці» 

Денна – 3 р. 

Заочна – 3 р. 

6 м. 

 

053 Психологія Психологія 

 

  Бакалавр з психології Денна – 

3 р. 

 

Заочна/ 

дистанційна 

           – 3 р. 

 

 

 

 

Клінічна психологія  Клінічна психологія Бакалавр з психології за 

спеціалізацією «Клінічна 

психологія» 
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Ступінь 

вищої 

освіти 

Галузь знань Спеціальність Освітньо- 

професійна 

програма 

Спеціалізація Освітня кваліфікація Базова освіта Термін 

навчання 

Бакалавр 07 Управління 

та адмініструван 

ня 

071 
Облік і оподаткування 

Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

Бакалавр обліку і 

оподаткування за спеціалізацією 

«Облік і оподаткування» 

Молодший 

спеціаліст 

з 

неспоріднених 

спеціальносте

й 

 

Денна – 

3 р. 

 

Заочна/ 

дистанційна 

– 3 р. 6 м. 

072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська 
справа та страхування 

Фінанси, банківська справа 
та страхування 

Бакалавр фінансів, банківської 

справи та страхування за 

спеціалізацією «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

073 
Менеджмент 

Менеджмент 
Економіка та управління 

бізнесом 

Бакалавр менеджменту за  

спеціалізацією «Економіка та 

управління бізнесом» 

Менеджмент туризму та 

готельного бізнесу 
_________ Бакалавр менеджменту 

Денна – 

3 р. 

Заочна/ 

дистанційна 

– 3 р.  

075 
Маркетинг 

Маркетинг і рекламна 
діяльність 

Маркетинг і рекламна 
діяльність 

Бакалавр маркетингу за 
спеціалізацією «Маркетинг і  

рекламна діяльність» 

Денна – 

3 р. 

 

Заочна/ 

дистанційна 

– 3 р. 6 м 

02 

Культура і 

мистецтво 

022 

    Дизайн       Дизайн       Дизайн 

Бакалавр дизайну за спеціалізацією 

дизайн 

06 

Журналістика 

061 

Журналістика 

 

 

Журналістика 
Журналістика 

Бакалавр журналістики за 

спеціалізацією журналістика 

19 

Архітектура та 

будівництво 

191 

Архітектура та 

містобудування 

Архітектура та 

містобудування 
Архітектура та 
містобудування 

Бакалавр  архітектури та  

містобудування за спеціалізацією  

архітектури та  

містобудування 
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Ступінь 

вищої 

освіти 

 

Галузь знань 

 

Спеціальність 
Освітньо- 

професійна 

програма 

 

Спеціалізація 

 

Освітня кваліфікація 

 

Базова освіта 
Термін 

навчання 

Бакалавр 08 Право 081 Право Право 

Адміністративне, 

фінансове та 

інформаційне право 

Бакалавр права  Молодший 

спеціаліст 

з неспоріднених 

спеціальностей 
 

 

 
 

 

 

 

Денна – 

3 р. 

Заочна/ 

Дистанційна 

– 3 р. 6 м. 

Цивільне, 

господарське право 

та право 

інтелектуальної 
власності 

Цивільне, 

господарське право та 

право інтелектуальної 

власності 

Бакалавр права  

 

12 Інформаційні 

технології 

121 Інженерія 
програмного 

забезпечення 

Інженерія 
програмного 

забезпечення 

__________ Бакалавр з 
інженерії програмного 

забезпечення  

(*за умови складання 
академ.різниці 30 

ЄКТС) 

 

122 Комп’ютерні 

науки 

Комп’ютерні 

науки 

   Бакалавр з комп’ютерних 

наук 

22 Охорона 

здоров’я 

226 Фармація. 

Промислова 

фармація 

Фармація 226.1Фармація Бакалавр з 

фармації, 

промислової 

фармації за 

спеціалізацією 

«Фармація» 

Бакалавр,магістр з 

неспоріднених 

спеціальностей 

Денна – 

3 р 

 

   Заочна–3 р. 
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Ступінь 

вищої 

освіти 

 

Галузь знань 

 

Спеціальність 
Освітньо- 

професійна 

програма 

 

Спеціалізація 

 

Освітня кваліфікація 

 

Базова освіта 
Термін 

навчання 

 

Бакалавр 24 Сфера 

обслуговування 

242 Туризм Туризм Міжнародний 

туризм 
Бакалавр з туризму за 

спеціалізацією 

«Міжнародний туризм» 

Молодший 

спеціаліст 

з неспоріднених 

спеціальностей 

Денна 

– 3 р 

 

Заочна–3 

р. 

26 Цивільна 

безпека 
262 Правоохоронна 

діяльність 

Правоохоронна 

діяльність 

Безпека діяльності 

організацій та установ 

Бакалавр  

правоохоронної діяльності  

 

Денна 

– 3 р. 
 

   Заочна/ 
   

Дистанцій-
на 
     – 3,6 р. 

28 Управління та 

адмініструван 

ня 

281 Публічне 

управління та 

адмініструван 

ня 

Публічне 

управління та 

адмініструван 

ня 

Державне управління Бакалавр публічного 

управління та 

адміністрування за 

спеціалізацією «Державне 

управління» 

Денна 

– 3 р 

 

  Заочна–3 р. 

29 Міжнародні 

відносини 

291 Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії 

Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

Міжнародні 

відносини 

і дипломатія країн 

Європейського 

союзу 

Бакалавр  з 

міжнародних відносин, 

суспільних комунікацій 

та регіональних студій» 

за спеціалізацією 

«Міжнародні відносини і 

дипломатія країн 

Європейського союзу» 
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V. IV. Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою на основі ступеня бакалавр, магістр та ОКР спеціаліст зі 

споріднених галузей знань / спеціальностей 

 

Ступінь 

вищої 

освіти 

 

Галузь знань 

 

Спеціальність 

Освітньо- 

професійна 

програма 

 

Спеціалізація 

 

Освітня кваліфікація 

 

Базова освіта 
Термін 

навчання 

Магістр 03 Гуманітарні 

науки 

035 Філологія Англійська мова і 

література(друга 

мова – німецька) 

 

035.041 – 

германські мови 

та літератури 

(переклад 
включно). перша – 

англійська 

Магістр філології, 

викладач англійської мови 

та літератури за 

спеціалізацією 
«Германські мови та 

літератури (переклад 

включно). перша – 
англійська» 

Бакалавр зі 

спеціальності 

«Філологія», 

 

Спеціаліст зі 

спеціальності 
«Філологія» 

Денна – 

1 р. 6 м. 

 

Заочна/ 

дистанційна 

– 1 р. 6 м. 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка Управління 

персоналом та 

економіка праці 

Управління 

персоналом та 

економіка праці 

 

Магістр з економіки за 

спеціалізацією 

«Управління персоналом 

та економіка праці» 

Бакалавр галузі 

знань «Економіка та 

підприємництво»; 

спеціаліст/магістр 

галузей знань: 

«Економіка та 

підприємництво», 

«Економіка» 

053 Психологія Психологія 

 

 

 

      ________________ 

   
Магістр психології Бакалавр,спеціаліст  

зі спеціальності 

«Психологія» 

                02 

Культура і 

мистецтво 

022 

Дизайн 

Дизайн  

 

Дизайн  

 

Магістр дизайну за 

спеціалізацією дизайн 

Бакалавр, 

спеціаліст галузі 

знань «Культура і 

мистецтво» 

Денна – 

1 р. 6 м. 

 
Заочна– 

1 р. 6 м. 

06 

Журналістика 

061 

Журналістика 

 

Журналістика 

 

      Журналістика 

 

Магістр  журналістики 

за спеціалізацією 

журналістика 

 

 

Бакалавр, 

спеціаліст галузі 

знань 

«Журналістика» 
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Ступінь 

вищої 

освіти 

 

Галузь знань 

 

Спеціальність 

Освітньо- 

професійна 

програма 

 

Спеціалізація 

 

Освітня кваліфікація 

 

Базова освіта 

 

Термін 

навчання 

Магістр 07 

Управління та 

адміністрування 
071 

Облік і 

оподаткування 

Облік і 

оподаткування 
_________ 

Магістр обліку і 

оподаткування  

Бакалавр галузі знань 

«Економіка та 

підприємництво»; 

спеціаліст/магістр 

галузей знань: 

«Економіка та 

підприємництво»,  

«Управління та 

адміністрування 

Денна –  

1 р. 6 м. 

 

Заочна/ 

дистанційна 

– 1 р. 6 м. 
072 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

__________ 

Магістр фінансів, 

банківської справи та 

страхування 

073 Менеджмент 

Економіка та 

управління 

бізнесом 

Економіка та 

управління бізнесом 

Магістр менеджменту за 

спеціалізацією 

«Економіка та управління 

бізнесом» 

 

Бакалавр галузі знань 
«Менеджмент та 

адміністрування»; 
спеціаліст/магістр галузей 

знань: «Менеджмент та 
адміністрування», 

«Управління та 
адміністрування» 

Менеджмент 

туризму та 

готельного 

бізнесу 

_________ Магістр менеджменту 
Бакалавр/спеціаліст зі 

спеціальності 
«Менеджмент» 

075 Маркетинг 

Маркетинг і 

рекламна 

діяльність 

Маркетинг і 

рекламна діяльність 

Магістр маркетингу за 

спеціалізацією 

«Маркетинг і рекламна 

діяльність» 

Бакалавр галузі знань 
«Економіка та 

підприємництво»; 
спеціаліст/магістр галузей 

знань: «Економіка та 
підприємництво»,  

«Управління та 
адміністрування» 
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Ступінь 

вищої 

освіти 

 

Галузь знань 

 

Спеціальність 
Освітньо- 

професійна 

програма 

 

Спеціалізація 
Освітня 

кваліфікація 

 

Базова освіта 
Термін 

навчання 

   Магістр 08 Право 081 Право 

 

Право _________ Магістр права Бакалавр   зі 

споріднених 
напрямів/спеціальнос

тей 

 

Денна – 

1 р. 6 м. 

 

Заочна/ 

дистанційна 

– 1 р. 6 м. 

12 Інформаційні 

технології 

121  
Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Інженерія 
програмного 

забезпечення 

      
__________ 

Магістр з інженерії 

програмного 
забезпечення  

 

Бакалавр/ 
спеціаліст/ 

магістр галузі 

знань 
«Інформаційні 

технології» 

Денна – 
1 р. 6 м. 

 

   Заочна/ 

дистанційна 
– 2 р. 

24 Сфера 

обслуговування 

242 Туризм Туризм Міжнародний 

туризм 

Магістр туризму 

 за 

спеціалізацією 

«Міжнародний туризм» 

Бакалавр, 

спеціаліст зі 

спеціальності 

«Туризм» 

Денна – 

1 р. 6 м. 

 

Заочна/ 

дистанційна 

– 1 р. 6 м. 

262  

Правоохоронна 

діяльність 

262 
Правоохоронна 

діяльність 

Правоохоронна 
діяльність 

___________ 

Магістр правоохоронної 
діяльності 

Бакалавр, спеціаліст, 
магістр зі 

споріднених 

напрямів/спеціальнос
тей 

 

Денна – 1 
р.6м. 

Заочна 

(дистанційна) 
– 1 р.6м. 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління 

та 

адміністрування 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

Державна служба Магістр публічного 

управління та 

адміністрування за 

спеціалізацією 

«Державна служба» 

Бакалавр, 

спеціаліст, 

магістр зі 

споріднених 

напрямів/ 

Спеціальностей 

Денна – 

1 р. 6 м. 
 

Заочна/ 
дистанційна 

– 1 р. 6 м. 
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Ступінь 

вищої 

освіти 

 
Галузь знань 

 
Спеціальність 

Освітньо- 

професійн

а програма 

 
Спеціалізація 

 
Освітня кваліфікація 

 
Базова освіта 

 
Термін 

навчання 

Магістр 29 Міжнародні 

відносини 

291 Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії 

Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

Міжнародні 

відносини 

Магістр міжнародних 

відносин, суспільних 

комунікацій та 

регіональних студій» за 

спеціалізацією 

«Міжнародні 

відносини» 

Бакалавр зі 

спеціальностей: 

«Країнознавство»; 

«Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії» 

Спеціаліст зі 

спеціальностей 

«Країнознавство»; 

«Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії» 

Денна – 

1 р. 6 м. 

 

Заочна/ 

дистанційна 

– 1 р. 6 м. 
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                                            V. Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою на основі ступеня бакалавр, магістр та ОКР  

                                                                         спеціаліст з неспоріднених галузей знань / спеціальностей 

 

Ступінь 

вищої 

освіти 

 
Галузь знань 

 
Спеціальність 

Освітньо- 

професійна 

програма 

 
Спеціалізація 

 
Освітня кваліфікація 

 
Базова освіта 

Термін 

навчання 

Магістр 

 

03 Гуманітарні 

науки 

035 Філологія Англійська мова і 
література(друга 

мова – німецька) 

 

035.041 – 

германські мови та 

літератури 

(переклад 

включно). перша – 

англійська 

Магістр філології, викладач 

англійської мови та 

літератури за спеціалізацією 

«Германські мови та 

літератури (переклад 

включно). перша – 

англійська» 

 

Бакалавр, 

спеціаліст, 

магістр з 

неспоріднених 

напрямів/ 

спеціальностей 

 

Денна 

– 1 р. 6 

м. 

 

Заочна/ 

дистанцій-

на 

– 2 р. 

 

05 Соціальні 

та 

поведінкові 

науки 

 

051 Економіка Управління 

персоналом та 

економіка праці 

Управління 

персоналом та 

економіка праці 

Магістр з економіки 

за спеціалізацією 

«Управління персоналом 

та економіка праці» 

053 Психологія Психологія    Магістр психології 

 

02 

Культура і 

мистецтво 

022 

Дизайн 

 

Дизайн  

 

 

Дизайн  

 

 

Магістр  дизайну за 

спеціалізацією дизайн 

Денна- 1,6р. 

Заочна – 2,0р. 

06 

Журналістика 

061 

Журналістика 

Журналістика 

 

Журналістика 

 

Магістр журналістики за 

спеціалізацією журналістика 
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Ступінь 

вищої 

освіти 

 

Галузь знань 

 

Спеціальність 

Освітньо- 

професійна 

програма 

 

Спеціалізація 

 

Освітня кваліфікація 

 

Базова освіта 
Термін 

навчання 

Магістр 

 

07 

Управління та 

адміністрування 

 

071 

Облік і 

оподаткування 

Облік і 

оподаткування 
__________ 

Магістр обліку і 

оподаткування 

Бакалавр 

спеціаліст, 

магістр з 

неспоріднених 

напрямів/ 

спеціальностей 

 

Денна – 

1 р. 6 м. 

 

Заочна/ 

дистанційна 

– 2 р. 

 

072 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

__________ 

Магістр фінансів, 

банківської справи та 

страхування 

073 Менеджмент 

Економіка та 

управління бізнесом 

Економіка та управління 

бізнесом 

Магістр менеджменту за 

спеціалізацією «Економіка та 

управління бізнесом» 

Медичний  та 

фармацевтичний 

менеджмент 

Медичний  та 

фармацевтичний 

менеджмент 

Магістр менеджменту за 

спеціалізацією «Медичний  та 

фармацевтичний менеджмент» 

Менеджмент туризму 

та готельного бізнесу 
__________ Магістр менеджменту 

   075 Маркетинг 
Маркетинг і рекламна 

діяльність 

Маркетинг і рекламна 

діяльність 

Магістр маркетингу за 

спеціалізацією «Маркетинг і 

рекламна діяльність» 

0808 Право 081 Право 

 

Право _________ Магістр права 
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Ступінь 

вищої 

освіти 

 

Галузь знань 

 

Спеціальність 

Освітньо- 

професійна 

програма 

 

Спеціалізація 

 

Освітня кваліфікація 

 

Базова освіта 
Термін 

навчання 

Магістр 

 

12 Інформаційні 

технології 

121 

Інженерія 
програмного 

забезпечення 

Інженерія 

програмного 
забезпечення 

      _________ 
Магістр з інженерії 

програмного 

забезпечення  

 

Бакалавр, 

спеціаліст, 
магістр з 

неспоріднених 

напрямів/ 

спеціальностей 
 

Денна – 

1 р. 6 м. 

 

Заочна/ 
дистанційна 

– 2 р. 

 24 Сфера 

обслуговування 

242 Туризм Туризм 
Міжнародний 

туризм 

Магістр туризму 

за спеціалізацією 

«Міжнародний туризм» 

 

 

26 Цивільна 

безпека 

 

 
262 

Правоохоронна 

діяльність 

 

 
Правоохоронна 

діяльність 

 

 
____________ 

 

 
Магістр 

правоохоронної 

діяльності 

 

28 Публічне 

управління та 

адмініструван

ня 

281 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

    Публічне 

 управління та 

адміністрував-

ня 

Державна служба Магістр публічного 

управління та 

адміністрування за 
спеціалізацією «Державна 

служба» 

Адміністративний 

менеджмент 

Адміністративний 

менеджмент 

Магістр публічного 

управління та 
адміністрування  за 

спеціалізацією 

«Адміністративний 

менеджмент» 

29 Міжнародні 

відносини 

291 Міжнародні 

відносини, 

суспільні 
комунікації та 

регіональні 

студії 

Міжнародні 

відносини, 

суспільні 
комунікації та 

регіональні студії 

 

Міжнародні 

відносини 

Магістр міжнародних 

відносин, суспільних 

комунікацій та 
регіональних студій за 

спеціалізацією 

«Міжнародні відносини» 
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VІ. Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою на основі та повної загальної середньої освіти, ОКР молодший спеціаліст 

 
 

Ступінь 

вищої 

освіти 

 

Галузь знань 

 

Спеціальність 

Освітньо- 

професійна 

програма 

 

Спеціалізація 
Освітня 

кваліфікація 

 

Базова освіта 
Термін 

навчання 

Магістр 22 Охорона 

здоров’я 

221 
«Стоматологія» 

Стоматологія Стоматологія Магістр стоматології 
Повна загальна 

середня 

Денна – 
5 р. 

Стоматологія Магістр стоматології Молодший   

спеціаліст 
спеціальностей 

«Зубний технік», 

«Сестринська 

справа», 
«Фельдшер-

лаборант» 

Денна – 

4 р. 

225 «Медична 
психологія» 

Медична 
психологія 

   Магістр медичної 
психології 

Повна    

загальна 

середня 

Денна – 
6 р. 

Молодший 
спеціаліст 

галузі знань                      

22 Охорона 

здоров’я 

Денна – 
4 р. 

Молодший 

спеціаліст,  

бакалавр, 
магістр з 

неспоріднених 

напрямів/ 
спеціальностей 

 

Денна – 

5 р. 
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VII. Англомовний варіант Переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти 

Listoffieldsofstudyandprogramsubjectareasinhighereducation 
 

Field 

code 

Fieldofstudy Codeofspeciality / 

programsubjectarea 

Titleofprogramsubjectarea Спеціальність 

03 Humanities 035 Philology Філологія 

05 Socialandbehavioralstudies 051 Economics Економіка 

053 Psychology Психологія 

07 Managementandadministration 071 Accountingandtaxation Облік і оподаткування 

072 Finance, bankingandinsurance Фінанси, банківська 
справа та страхування 

073 Management Менеджмент 

075 Marketing Маркетинг 

08 Law 081 Law Право 

12 InformationTechnology 121 Softwareengineering Інженерія програмного 

забезпечення 
122 ComputerScience Комп’ютерні науки 

22 Healthcare 221 Dentistry Стоматологія 

225 Medical Psychology Медична психологія 

226 Pharmacy, industrialpharmacy Фармація, промислова 

фармація 

24 Services 242 Tourism Туризм 

26 Civilsecurity 262 Lawenforcement Правоохоронна 

діяльність 

28 PublicManagementandAdministration 281 PublicManagementandAdministration Публічне управління та 

адміністрування 

29 Internationalrelations 291 Internationalrelations, 

publiccommunicationsandregionalstudies 

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 
регіональні студії 



23 
 

02 Culture and art 022 Design Дизайн 

06   Jornalism 061 
 

 
Jornalism 

Журналістика 

19 Arghitecture and bulding 191 Architecture and town-planning Архітектура та 
містобудування 
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