
Додаток 2 

до Правил прийому до ПДАА в 2021 році 
ПЕРЕЛІК 

спеціальностей, освітніх програм та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або 

другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) 
 

Бакалавр (з нормативним терміном навчання на 2 курс), денна 
Споріднені спеціальності/ 

Інші спеціальності ОС молодшого 

бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС бакалавра 
Спеціалізація 

(освітня 

програма) 

Вступні випробування Курс 
Термін 

навчання 

Назва Код Код Назва 

Факультет агротехнологій та екології 
Прикладна екологія 5.04010602 

101 Екологія Екологія 

1) ЗНО з української мови; 
2) ЗНО з біології або історії 
України, або математики, або 
іноземної мови, або географії, 
або фізики, або хімії; 
3) фахове випробування 

2 2 р 10 міс 

Екологія 101 

Інші спеціальності  

Біотехнології та біоінженерія 162 

162 
Біотехнології та 

біоінженерія 

Біотехнології та 

біоінженерія 

1) ЗНО з української мови; 
2) ЗНО з біології або історії 
України, або математики, або 
іноземної мови, або географії, 
або фізики, або хімії; 
3) фахове випробування 

2 2 р 10 міс 
Інші спеціальності  

Виробництво і переробка продукції 

рослинництва 
5.09010103 

201 Агрономія  Агрономія  

1) ЗНО з української мови; 
2) ЗНО з біології або історії 
України, або математики, або 
іноземної мови, або географії, 
або фізики, або хімії; 
3) фахове випробування 

2 2 р 10 міс 

Організація і технологія ведення 

фермерського господарства 
5.09010102 

Лісове господарство    5.09010301 

Зелене будівництво і садово-паркове 

господарство 
5.09010303 

Промислове квітництво  5.09010101 

Агрономія 201 

Захист і карантин рослин 202 

Садівництво та виноградарство 203 

Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 
204 

Лісове господарство 205 

Садово-паркове господарство 206 

Водні біоресурси та аквакультура 207 

Агроінженерія 208 

Виробництво і переробка продукції 

рослинництва 
5.09010103 

202 Захист і карантин рослин 
Захист і карантин 

рослин 

1) ЗНО з української мови; 
2) ЗНО з біології або історії 
України, або математики, або 

2 2 р 10 міс 

Організація і технологія ведення 5.09010102 



фермерського господарства іноземної мови, або географії, 
або фізики, або хімії; 
3) фахове випробування 

Лісове господарство    5.09010301 

Зелене будівництво і садово-паркове 

господарство 
5.09010303 

Промислове квітництво  5.09010101 

Агрономія 201 

Захист і карантин рослин 202 

Садівництво та виноградарство 203 

Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 
204 

Лісове господарство 205 

Садово-паркове господарство 206 

Водні біоресурси та аквакультура 207 

Агроінженерія 208 

Навчально-науковий інститут економіки, управління, права та інформаційних технологій 

Інші спеціальності 

 

051 Економіка 
Економіка 

підприємства 

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, 

або фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

2 2 р 10 міс 

Інші спеціальності  073 Менеджмент  
Менеджмент 

підприємства 

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, 

або фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

2 2 р 10 міс 

Інші спеціальності  075 Маркетинг  Маркетинг  

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, 

або фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

2 2 р 10 міс 

Інші спеціальності  076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво  

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, 

або фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

2 2 р 10 міс 

Правознавство  5.03040101 

081 Право  Правознавство  

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з біології або історії 

2 2 р 10 міс Правоохоронна діяльність  5.03040102 

Право  081 



Інші спеціальності  

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, 

або фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

Обслуговування програмних систем і 

комплексів 
5.05010101 

126 
Інформаційні системи та 

технології 

Інформаційні 

управляючі системи 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, 

або фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

2 2 р 10 міс 

Обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102 

Обслуговування комп’ютерних систем і 

мереж 
5.05010201 

Розробка програмного забезпечення 5.05010301 

Інформаційні системи та технології 126 

Інші спеціальності  

Економіка 051 

281 
Публічне управління та 

адміністрування 

Місцеве 

самоврядування 

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, 

або фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

2 2 р 10 міс 

Облік і оподаткування 071 
Фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

Менеджмент 073 

Маркетинг 075 
Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

076 

Інші спеціальності  

Інші спеціальності  292 
Міжнародні економічні 

відносини 

Міжнародні економічні 

відносини 

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, 

або фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

2 2 р 10 міс 

Інженерно-технологічний факультет 
Експлуатація та ремонт підйомно-

транспортних, будівельних і дорожніх 

машин і обладнання 

5.05050204 

133 
Галузеве 

машинобудування 

Машини та обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, 

або фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

2 2 р 10 міс 

Обслуговування та ремонт обладнання 

підприємств будівельних матеріалів 
5.05050206 

Експлуатація та ремонт обладнання 

харчових виробництв 
5.05050208 

Експлуатація засобів механізації та 

автоматизації  перевантажувальних  

робіт 

5.05050213 

Виробництво автомобілів і тракторів 5.05050307 

Виробництво сільськогосподарських 

машин 
5.05050308 

Виробництво підйомно-транспортних, 

будівельних і дорожніх машин і 

обладнання 

5.05050309 

Експлуатація та ремонт меліоративних, 

будівельних машин і обладнання 
5.10010202 



Експлуатація і ремонт обладнання 

лісового комплексу 
5.10010203 

Галузеве машинобудування 133 

Інші спеціальності  

Монтаж, обслуговування та ремонт 

електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі 

5.10010102 

208 Агроінженерія  

Технології і засоби 

механізації 

сільськогосподарського 

виробництва 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, 

або фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

2 2 р 10 міс 

Обслуговування устаткування та систем 

теплоенергопостачання в 

агропромисловому комплексі 

5.10010101 

Експлуатація та ремонт машин і 

обладнання агропромислового 

виробництва   

5.10010201 

Експлуатація та ремонт меліоративних 

будівельних машин і обладнання 
5.10010202 

Експлуатація та ремонт обладнання 

лісового комплексу 
5.10010203 

Агрономія 201 

Захист і карантин рослин 202 

Садівництво та виноградарство 203 

Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 
204 

Лісове господарство 205 

Садово-паркове господарство 206 

Водні біоресурси та аквакультура 207 

Агроінженерія 208 

Факультет обліку та фінансів 

Філологія 035 

035 Філологія 

Германські мови та 

літератури  

(переклад включно), 

перша - англійська 

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, 

або фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

2 2 р 10 міс 
Інші спеціальності 

 

Інші спеціальності  052 Політологія  Політологія  

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, 

або фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

2 2 р 10 міс 

Інші спеціальності  071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, 

2 2 р 10 міс 



або фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

Інші спеціальності  072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, 

або фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

2 2 р 10 міс 

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва 
Виробництво харчової продукції 5.05170101 

181 Харчові технології Харчові технології 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, 

або фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

2 2 р 10 міс 

Консервування 5.05170102 

Зберігання і переробка зерна 5.05170103 

Виробництво хліба, кондитерських, 

макаронних виробів і харчоконцентратів 
5.05170104 

Виробництво цукристих речовин та 

полісахаридів 
5.05170105 

Бродильне виробництво і виноробство 5.05170106 

Виробництво жирів і жирозамінників 5.05170107 

Зберігання, консервування та переробка 

плодів і овочів 
5.05170108 

Зберігання, консервування та переробка м'яса 5.05170109 

Зберігання, консервування та переробка риби 

і морепродуктів 
5.05170110 

Зберігання, консервування та переробка 

молока 
5.05170111 

Харчові технології 181 

Інші спеціальності  

Виробництво і переробка продукції 

рослинництва 
5.09010103 

204 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, 

або фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

2 2 р 10 міс 

Бджільництво           5.09010202 

Звірівництво           5.09010203 

Виробництво і переробка продукції 

тваринництва 
5.09010201 

Організація і технологія ведення 

фермерського господарства 
5.09010102 

Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва  
204 

Інші спеціальності  

 



Бакалавр (з нормативним терміном навчання на 3 курс), денна 
 

Споріднені спеціальності/ 

Інші спеціальності ОС молодшого 

бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС бакалавра 
Спеціалізація 

(освітня 

програма) 

Вступні випробування Курс 

Термін 

навчанн

я 
Назва Код Код Назва 

Факультет агротехнологій та екології 

Прикладна екологія 5.04010602 

101 Екологія Екологія 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, або 

фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

3 1 р 10 міс Екологія 101 

Інші спеціальності  

Навчально-науковий інститут економіки, управління, права та інформаційних технологій 
Економіка підприємства              5.03050401 

051 Економіка 
Економіка 

підприємства 

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, або 

фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

3 1 р 10 міс 

Прикладна статистика   5.03050601 

Маркетингова діяльність           5.03050701 

Фінанси і кредит       5.03050801 

Бухгалтерський облік   5.03050901 

Оціночна діяльність    5.03050802 

Комерційна діяльність  5.03050702 

Товарознавство та комерційна діяльність      5.03051001 

Інформаційна діяльність підприємства         5.03050201 

Економіка 051 

Інші спеціальності  

Організація виробництва            5.03060101 

073 Менеджмент  
Менеджмент 

підприємства 

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, або 

фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

3 1 р 10 міс 

Організація обслуговування на 

транспорті                        
5.03060102 

Менеджмент 073 

Інші спеціальності  

Економіка підприємства              5.03050401 

075 Маркетинг  Маркетинг  

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, або 

фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

3 1 р 10 міс 

Прикладна статистика   5.03050601 

Маркетингова діяльність           5.03050701 

Фінанси і кредит       5.03050801 

Бухгалтерський облік   5.03050901 

Оціночна діяльність    5.03050802 

Комерційна діяльність  5.03050702 

Товарознавство та комерційна діяльність      5.03051001 

Інформаційна діяльність підприємства         5.03050201 

Економіка 051 

Облік і оподаткування  071 
Фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 



Менеджмент 073 

Маркетинг 075 
Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

076 

Товарознавство та комерційна діяльність      5.03051001 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво 

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, або 

фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

3 1 р 10 міс 

Організація виробництва            5.03060101 

Оціночна діяльність    5.03050802 

Економіка підприємства              5.03050401 

Комерційна діяльність  5.03050702 

Фінанси і кредит       5.03050801 

Бухгалтерський облік   5.03050901 

Маркетингова діяльність           5.03050701 

Прикладна статистика   5.03050601 

Інформаційна діяльність підприємства         5.03050201 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
076 

Інші спеціальності  

Правознавство  5.03040101 

081 Право Правознавство  

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, або 

фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

3 1 р 10 міс 

Правоохоронна діяльність  5.03040102 

Право  081 

Інші спеціальності  

Обслуговування програмних систем і 

комплексів 
5.05010101 

126 
Інформаційні системи та 

технології 

Інформаційні 

управляючі 

системи 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, або 

фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

3 1 р 10 міс 

Обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102 

Обслуговування комп’ютерних систем і 

мереж 
5.05010201 

Розробка програмного забезпечення 5.05010301 

Інформаційні системи та технології 126 

Інші спеціальності  

Інженерно-технологічний факультет 
Експлуатація та ремонт підйомно-
транспортних, будівельних і дорожніх 
машин і обладнання 

5.05050204 

133 
Галузеве 

машинобудування 

Машини та 

обладнання 

сільськогосподарс

ького виробництва 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, або 

фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

3 1 р 10 міс 

Обслуговування та ремонт обладнання 
підприємств будівельних матеріалів 

5.05050206 

Експлуатація та ремонт обладнання 
харчових виробництв 

5.05050208 

Експлуатація засобів механізації та 
автоматизації перевантажувальних робіт 

5.05050213 

Виробництво автомобілів і тракторів 5.05050307 
Виробництво с.-г. машин 5.05050308 
Виробництво підйомно-транспортних, 
будівельних і дорожніх машин і 
обладнання 

5.05050309 

Експлуатація та ремонт меліоративних, 5.10010202 



будівельних машин і обладнання 
Експлуатація і ремонт обладнання 
лісового комплексу 

5.10010203 

Галузеве машинобудування 133 

Факультет обліку та фінансів 
Товарознавство та комерційна діяльність      5.03051001 

071 Облік і оподаткування 
Облік і 

оподаткування 

1) ЗНО з української мови і 
літератури; 
2) ЗНО з біології або історії 
України, або математики, або 
іноземної мови, або географії, або 
фізики, або хімії; 
3) фахове випробування 

3 1 р 10 міс 

Бухгалтерський облік   5.03050901 

Економіка підприємства              5.03050401 

Фінанси і кредит       5.03050801 

Комерційна діяльність  5.03050702 

Маркетингова діяльність           5.03050701 

Оціночна діяльність    5.03050802 

Прикладна статистика   5.03050601 

Інформаційна діяльність підприємства         5.03050201 

Облік і оподаткування 071 

Інші спеціальності  

Фінанси і кредит       5.03050801 

072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

1) ЗНО з української мови і 
літератури; 
2) ЗНО з біології або історії 
України, або математики, або 
іноземної мови, або географії, або 
фізики, або хімії; 
3) фахове випробування 

3 1 р 10 міс 
Фінанси, банківська справа та страхування 072 

Філологія 

035 035 Філологія 

Германські мови та 

літератури  

(переклад 

включно), 

перша - англійська 

1) ЗНО з української мови і 
літератури; 
2) ЗНО з біології або історії 
України, або математики, або 
іноземної мови, або географії, або 
фізики, або хімії; 
3) фахове випробування 

3 1 р 10 міс 
Інші спеціальності 

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва 
Виробництво харчової продукції 5.05170101 

181 Харчові технології Харчові технології 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, або 

фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

3 1 р 10 міс 

Консервування 5.05170102 
Зберігання і переробка зерна 5.05170103 
Виробництво хліба, кондитерських, 
макаронних виробів і харчоконцентратів 

5.05170104 

Виробництво цукристих речовин та 
полісахаридів 

5.05170105 

Бродильне виробництво і виноробство 5.05170106 
Виробництво жирів і жирозамінників 5.05170107 
Зберігання, консервування та переробка 
плодів і овочів 

5.05170108 

Зберігання, консервування та переробка 
м'яса 

5.05170109 

Зберігання, консервування та переробка 
риби і морепродуктів 

5.05170110 

Зберігання, консервування та переробка 
молока 

5.05170111 

Харчові технології 181 
Інші спеціальності  



Бакалавр (зі скороченим терміном навчання), денна 

 
Споріднені спеціальності / 

Інші спеціальності ОС молодшого 

бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС бакалавра 
Спеціалізація 

(освітня 

програма) 

Вступні випробування Курс 
Термін 

навчання 

Назва Код Код Назва 

Факультет агротехнологій та екології 
Виробництво і переробка продукції 

рослинництва 
5.09010103 

201 Агрономія  Агрономія  

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з історії України 

(бюджет); ЗНО з історії України, 

або іноземної мови, або біології, 

або математики, або географії, 

або фізики, або хімії (контракт); 

3) фахове випробування 

1 2 р 10 міс 

Організація і технологія ведення 

фермерського господарства 
5.09010102 

Лісове господарство    5.09010301 

Зелене будівництво і садово-паркове 

господарство 
5.09010303 

Промислове квітництво  5.09010101 

Агрономія 201 

Захист і карантин рослин 202 

Садівництво та виноградарство 203 

Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 
204 

Лісове господарство 205 

Садово-паркове господарство 206 

Водні біоресурси та аквакультура 207 

Агроінженерія 208 

Навчально-науковий інститут економіки, управління, права та інформаційних технологій 
Економіка підприємства              5.03050401 

051 Економіка 
Економіка 

підприємства 

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з математики (бюджет); 

ЗНО з історії України, або 

іноземної мови, або біології, або 

математики, або географії, або 

фізики, або хімії (контракт); 

3) фахове випробування 

1 1 р 10 міс 

Прикладна статистика   5.03050601 

Маркетингова діяльність           5.03050701 

Фінанси і кредит       5.03050801 

Бухгалтерський облік   5.03050901 

Оціночна діяльність    5.03050802 

Комерційна діяльність  5.03050702 

Товарознавство та комерційна 

діяльність      
5.03051001 

Інформаційна діяльність підприємства         5.03050201 

Економіка 051 

Інші спеціальності  

Організація виробництва            5.03060101 

073 Менеджмент  
Менеджмент 

підприємства 

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з математики (бюджет); 

ЗНО з історії України, або 

іноземної мови, або біології, або 

математики, або географії, або 

фізики, або хімії (контракт); 

1 1 р 10 міс 

Організація обслуговування на 

транспорті                        
5.03060102 

Менеджмент 073 

Інші спеціальності  



3) фахове випробування 

Економіка підприємства              5.03050401 

075 Маркетинг  Маркетинг  

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з математики (бюджет); 

ЗНО з історії України, або 

іноземної мови, або біології, або 

математики, або географії, або 

фізики, або хімії (контракт); 

3) фахове випробування 

1 1 р 10 міс 

Прикладна статистика   5.03050601 

Маркетингова діяльність           5.03050701 

Фінанси і кредит       5.03050801 

Бухгалтерський облік   5.03050901 

Оціночна діяльність    5.03050802 

Комерційна діяльність  5.03050702 
Товарознавство та комерційна 
діяльність      

5.03051001 

Інформаційна діяльність підприємства         5.03050201 

Економіка 051 

Облік і оподаткування  071 
Фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

Менеджмент 073 

Маркетинг 075 
Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

076 

Товарознавство та комерційна 
діяльність      

5.03051001 

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Підприємництво  

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з математики (бюджет); 

ЗНО з історії України, або 

іноземної мови, або біології, або 

математики, або географії, або 

фізики, або хімії (контракт); 

3) фахове випробування 

1 1 р 10 міс 

Організація виробництва            5.03060101 

Оціночна діяльність    5.03050802 

Економіка підприємства              5.03050401 

Комерційна діяльність  5.03050702 

Фінанси і кредит       5.03050801 

Бухгалтерський облік   5.03050901 

Маркетингова діяльність 5.03050701 

Прикладна статистика 5.03050601 

Інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 
Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

076 

Інші спеціальності  

Правознавство  5.03040101 

081 Право Правознавство  

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з історії України 

(бюджет); ЗНО з історії України, 

або іноземної мови, або біології, 

або математики, або географії, 

або фізики, або хімії (контракт); 

3) фахове випробування 

1 1 р 10 міс 

Правоохоронна діяльність  5.03040102 

Право  081 

Інші спеціальності  

Обслуговування програмних систем і 

комплексів 
5.05010101 

126 
Інформаційні системи та 

технології 

Інформаційні 

управляючі 

системи 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з математики (бюджет); 

ЗНО з історії України, або 

іноземної мови, або біології, або 

математики, або географії, або 

фізики, або хімії (контракт); 

1 1 р 10 міс 
Обслуговування систем баз даних і 

знань 
5.05010102 

Обслуговування комп’ютерних систем і 

мереж 
5.05010201 



Розробка програмного забезпечення 5.05010301 3) фахове випробування 

Інформаційні системи та технології 126 

Інші спеціальності  

Економіка 051 

281 
Публічне управління та 

адміністрування 

Місцеве 

самоврядування 

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з математики (бюджет); 

ЗНО з історії України, або 

іноземної мови, або біології, або 

математики, або географії, або 

фізики, або хімії (контракт); 

3) фахове випробування 

1 2 р 10 міс 

Облік і оподаткування 071 
Фінанси, банківська справа та 
страхування 

072 

Менеджмент 073 

Маркетинг 075 
Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

076 

Інші спеціальності  

Інженерно-технологічний факультет 
Експлуатація та ремонт підйомно-

транспортних, будівельних і дорожніх 

машин і обладнання 

5.05050204 

133 Галузеве машинобудування  

Машини та 

обладнання 

сільськогоспо-

дарського 

виробництва 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з математики (бюджет); 

ЗНО з історії України, або 

іноземної мови, або біології, або 

математики, або географії, або 

фізики, або хімії (контракт); 

3) фахове випробування 

1 1 р 10 міс 

Обслуговування та ремонт обладнання 

підприємств будівельних матеріалів 
5.05050206 

Експлуатація та ремонт обладнання 

харчових виробництв 
5.05050208 

Експлуатація засобів механізації та 

автоматизації перевантажувальних 

робіт 

5.05050213 

Виробництво автомобілів і тракторів 5.05050307 

Виробництво сільськогосподарських 

машин 
5.05050308 

Виробництво підйомно-транспортних, 

будівельних і дорожніх машин і 

обладнання 

5.05050309 

Експлуатація та ремонт меліоративних, 

будівельних машин і обладнання 
5.10010202 

Експлуатація і ремонт обладнання 

лісового комплексу 
5.10010203 

Галузеве машинобудування 133 

Інші спеціальності  133 Галузеве машинобудування  

Машини та 

обладнання 

сільськогоспо-

дарського 

виробництва 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з математики (бюджет); 

ЗНО з історії України, або 

іноземної мови, або біології, або 

математики, або географії, або 

фізики, або хімії (контракт); 

3) фахове випробування 

1 2 р 10 міс 

Монтаж, обслуговування та ремонт 

електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі 

5.10010102 

208 Агроінженерія  

Технології і засоби 

механізації 

сільськогоспо-

дарського 

виробництва 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з математики (бюджет); 

ЗНО з історії України, або 

іноземної мови, або біології, або 

математики, або географії, або 

фізики, або хімії (контракт); 

1 2 р 10 міс 
Обслуговування устаткування та 

систем теплоенергопостачання в 

агропромисловому комплексі 

5.10010101 



Експлуатація та ремонт машин і 

обладнання агропромислового 

виробництва   

5.10010201 

3) фахове випробування 

Експлуатація та ремонт меліоративних 

будівельних машин і обладнання 
5.10010202 

Експлуатація та ремонт обладнання 

лісового комплексу 
5.10010203 

Агрономія 201 

Захист і карантин рослин 202 

Садівництво та виноградарство 203 

Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 
204 

Лісове господарство 205 

Садово-паркове господарство 206 

Водні біоресурси та аквакультура 207 

Агроінженерія 208 

Факультет обліку та фінансів 
Товарознавство та комерційна 

діяльність      
5.03051001 

071 Облік і оподаткування 
Облік і 

оподаткування 

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з математики (бюджет); 

ЗНО з історії України, або 

іноземної мови, або біології, 

або математики, або географії, 

або фізики, або хімії (контракт); 

3) фахове випробування 

1 1 р 10 міс 

Бухгалтерський облік   5.03050901 

Економіка підприємства              5.03050401 

Фінанси і кредит       5.03050801 

Комерційна діяльність  5.03050702 

Маркетингова діяльність           5.03050701 

Оціночна діяльність    5.03050802 

Прикладна статистика   5.03050601 

Інформаційна діяльність підприємства         5.03050201 

Облік і оподаткування 071 

Інші спеціальності  

Фінанси і кредит       5.03050801 

072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з математики (бюджет); 

ЗНО з історії України, або 

іноземної мови, або біології, 

або математики, або географії, 

або фізики, або хімії (контракт); 

3) фахове випробування 

1 1 р 10 міс Фінанси, банківська справа та 

страхування 
072 

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва 
Виробництво харчової продукції 5.05170101 

181 Харчові технології Харчові технології 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з історії України 

(бюджет); ЗНО з історії 

України, або іноземної мови, 

або біології, або математики, 

або географії, або фізики, або 

хімії (контракт); 

1 1 р 10 міс 

Консервування 5.05170102 

Зберігання і переробка зерна 5.05170103 

Виробництво хліба, кондитерських, 

макаронних виробів і 

харчоконцентратів 

5.05170104 

Виробництво цукристих речовин та 5.05170105 



полісахаридів 3) фахове випробування 

Бродильне виробництво і виноробство 5.05170106 

Виробництво жирів і жирозамінників 5.05170107 

Зберігання, консервування та переробка 

плодів і овочів 
5.05170108 

Зберігання, консервування та переробка 

м'яса 
5.05170109 

Зберігання, консервування та переробка 

риби і морепродуктів 
5.05170110 

Зберігання, консервування та переробка 

молока 
5.05170111 

Харчові технології 181 

Інші спеціальності  

Виробництво і переробка продукції 

рослинництва 
5.09010103 

204 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з історії України 

(бюджет); ЗНО з історії 

України, або іноземної мови, 

або біології, або математики, 

або географії, або фізики, або 

хімії (контракт); 

3) фахове випробування 

1 2 р 10 міс 

Бджільництво           5.09010202 

Звірівництво           5.09010203 

Виробництво і переробка продукції 

тваринництва 
5.09010201 

Організація і технологія ведення 

фермерського господарства 
5.09010102 

Агрономія 201 

Захист і карантин рослин 202 

Садівництво та виноградарство 203 

Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 
204 

Лісове господарство 205 

Садово-паркове господарство 206 

Водні біоресурси та аквакультура 207 

Агроінженерія 208 

Інші спеціальності  

 



Магістр (з нормативним терміном навчання на 2 курс), денна 

 
Споріднені спеціальності/ 

Інші спеціальності ОС молодшого 

бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС магістра 

ветеринарного спрямування 

Спеціалізація 

(освітня 

програма) 

Вступні випробування Курс 
Термін 

навчання 

Назва Код Код Назва 

Факультет ветеринарної медицини 
Ветеринарна медицина  5.11010101 

211 Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, 

або фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

2 4 р 10 міс 

Ветеринарна медицина  211 

Інші спеціальності 

 

Ветеринарна медицина  5.11010101 

212 
Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, 

або фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

2 4 р 10 міс 

Ветеринарна медицина  211 

Інші спеціальності 

 

 
Магістр (зі скороченим терміном навчання), денна 

 
Споріднені спеціальності / 

Інші спеціальності ОКР молодшого 

спеціаліста 

Спеціальності ОС магістра 

ветеринарного спрямування 

Спеціалізація 

(освітня 

програма) 

Фахове випробування Курс 
Термін 

навчання 

Назва Код Код Назва 

Факультет ветеринарної медицини 
Ветеринарна медицина  5.11010101 

211 Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з історії України 

(бюджет); ЗНО з історії України, 

або іноземної мови, або біології, 

або математики, або географії, 

або фізики, або хімії (контракт); 

3) фахове випробування 

1 4 р 10 міс 

Ветеринарна медицина  211 

Інші спеціальності  

 



Бакалавр (з нормативним терміном навчання на 2 курс), заочна 
Споріднені спеціальності/ 

Інші спеціальності ОС молодшого 
бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС бакалавра 
Спеціалізація 

(освітня 

програма) 

Вступні випробування Курс 
Термін 

навчання 
Назва Код Код Назва 

Факультет агротехнологій та екології 
Виробництво і переробка продукції 
рослинництва 

5.09010103 

201 Агрономія  Агрономія  

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з біології або історії України, 

або математики, або іноземної мови, 

або географії, або фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

2 

2 р.4 міс.  

(1-й етап) 

2 р 10 міс.  

(2-й етап) 

2 р 7 міс.  

(3-й етап) 

Організація і технологія ведення 
фермерського господарства 

5.09010102 

Лісове господарство    5.09010301 

Зелене будівництво і садово-паркове 
господарство 

5.09010303 

Промислове квітництво  5.09010101 
Агрономія 201 
Захист і карантин рослин 202 
Садівництво та виноградарство 203 
Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва 

204 

Лісове господарство 205 
Садово-паркове господарство 206 
Водні біоресурси та аквакультура 207 
Агроінженерія 208 

Навчально-науковий інститут економіки, управління, права та інформаційних технологій 
Менеджмент 073 

073 Менеджмент  
Менеджмент 

підприємства 

1) ЗНО з української мови і 
літератури; 
2) ЗНО з біології або історії України, 
або математики, або іноземної мови, 
або географії, або фізики, або хімії; 
3) фахове випробування 

2 

2 р.4 міс.  

(1-й етап) 

2 р 10 міс.  

(2-й етап) 

2 р 7 міс.  

(3-й етап) 

Інші спеціальності  

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
073 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво  

1) ЗНО з української мови і 
літератури; 
2) ЗНО з біології або історії України, 
або математики, або іноземної мови, 
або географії, або фізики, або хімії; 
3) фахове випробування 

2 

2 р.4 міс.  

(1-й етап) 

2 р 10 міс.  

(2-й етап) 

2 р 7 міс.  

(3-й етап) 

Інші спеціальності  

Правознавство  5.03040101 

081 Право  Правознавство  

1) ЗНО з української мови і 
літератури; 
2) ЗНО з біології або історії України, 
або математики, або іноземної мови, 
або географії, або фізики, або хімії; 
3) фахове випробування 

2 

2 р.4 міс.  

(1-й етап) 

2 р 10 міс.  

(2-й етап) 

2 р 7 міс.  

(3-й етап) 

Правоохоронна діяльність  5.03040102 

Право  081 

Інші спеціальності  

Обслуговування програмних систем і 
комплексів 

5.05010101 

126 
Інформаційні системи та 

технології 

Інформаційні 

управляючі системи 

1) ЗНО з української мови; 
2) ЗНО з біології або історії України, 
або математики, або іноземної мови, 
або географії, або фізики, або хімії; 

2 

2 р.4 міс.  

(1-й етап) 

2 р 10 міс.  

(2-й етап) 

Обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102 

Обслуговування комп’ютерних систем і 5.05010201 



мереж 3) фахове випробування 2 р 7 міс.  

(3-й етап) Розробка програмного забезпечення 5.05010301 

Інформаційні системи та технології 126 

Інші спеціальності  

Інші спеціальності  292 
Міжнародні економічні 

відносини 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

1) ЗНО з української мови і 
літератури; 
2) ЗНО з біології або історії України, 
або математики, або іноземної мови, 
або географії, або фізики, або хімії; 
3) фахове випробування 

2 

2 р.4 міс.  

(1-й етап) 

2 р 10 міс.  

(2-й етап) 

2 р 7 міс.  

(3-й етап) 

Факультет обліку та фінансів 

Філологія 035 

035 Філологія 

Германські мови та 
літератури  

(переклад включно), 
перша - англійська 

1) ЗНО з української мови і 
літератури; 
2) ЗНО з біології або історії 
України, або математики, або 
іноземної мови, або географії, 
або фізики, або хімії; 
3) фахове випробування 

2 

2 р.4 міс.  

(1-й етап) 

2 р 10 міс.  

(2-й етап) 

2 р 7 міс.  

(3-й етап) 

Інші спеціальності 

 

Облік і оподаткування 071 

071 Облік і оподаткування  Облік і оподаткування 

1) ЗНО з української мови і 
літератури; 
2) ЗНО з біології або історії 
України, або математики, або 
іноземної мови, або географії, 
або фізики, або хімії; 
3) фахове випробування 

2 

2 р.4 міс.  

(1-й етап) 

2 р 10 міс.  

(2-й етап) 

2 р 7 міс.  

(3-й етап) 

Інші спеціальності  

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
072 

072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

1) ЗНО з української мови і 
літератури; 
2) ЗНО з біології або історії 
України, або математики, або 
іноземної мови, або географії, 
або фізики, або хімії; 
3) фахове випробування 

2 

2 р.4 міс.  

(1-й етап) 

2 р 10 міс.  

(2-й етап) 

2 р 7 міс.  

(3-й етап) 

Інші спеціальності  

Інженерно-технологічний факультет 
Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі 

5.10010102 

208 Агроінженерія  

Технології і засоби 

механізації 

сільськогосподарського 

виробництва 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, 

або фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

2 

2 р.4 міс.  

(1-й етап) 

2 р 10 міс.  

(2-й етап) 

2 р 7 міс.  

(3-й етап) 

Обслуговування устаткування та систем 
теплоенергопостачання в 
агропромисловому комплексі 

5.10010101 

Експлуатація та ремонт машин і 
обладнання агропромислового 
виробництва   

5.10010201 

Експлуатація та ремонт меліоративних 
будівельних машин і обладнання 

5.10010202 

Експлуатація та ремонт обладнання 
лісового комплексу 

5.10010203 

Агрономія 201 
Захист і карантин рослин 202 
Садівництво та виноградарство 203 
Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва 

204 



Лісове господарство 205 
Садово-паркове господарство 206 
Водні біоресурси та аквакультура 207 
Агроінженерія 208 

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва 
Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 
204 

204 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1) ЗНО з української мови; 
2) ЗНО з біології або історії 
України, або математики, або 
іноземної мови, або географії, 
або фізики, або хімії; 
3) фахове випробування 

2 

2 р.4 міс.  

(1-й етап) 

2 р 10 міс.  

(2-й етап) 

2 р 7 міс.  

(3-й етап) 

Виробництво і переробка продукції 

рослинництва 
5.09010103 

Інші спеціальності  



Бакалавр (з нормативним терміном навчання на 3 курс), заочна 

 
Споріднені спеціальності/ 

Інші спеціальності ОС молодшого бакалавра, ОКР 

молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС 

бакалавра 

Спеціалізація 

(освітня 

програма) 

Вступні випробування Курс 
Термін 

навчання 

Назва Код Код Назва 

Навчально-науковий інститут економіки, управління, права та інформаційних технологій 
Організація виробництва 5.03060101 

073 Менеджмент  
Менеджмент 

підприємства 

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, 

або фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

3 1 р 10 міс 

Організація обслуговування на транспорті 5.03060102 

Менеджмент 073 

Інші спеціальності  

Правознавство  5.03040101 

081 Право  Правознавство  

1) ЗНО з української мови і 
літератури; 
2) ЗНО з біології або історії 
України, або математики, або 
іноземної мови, або географії, 
або фізики, або хімії; 
3) фахове випробування 

3 1 р 10 міс 

Правоохоронна діяльність  5.03040102 

Право  081 

Інші спеціальності  

Обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 

126 

Інформаційні 

системи та 

технології 

Інформаційні 

управляючі системи 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, 

або фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

3 1 р 10 міс 

Обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102 

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 5.05010201 

Розробка програмного забезпечення 5.05010301 

Інформаційні системи та технології 126 

Інші спеціальності  

Факультет обліку та фінансів 
Товарознавство та комерційна діяльність      5.03051001 

071 
Облік і 

оподаткування 
Облік і оподаткування 

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, 

або фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

3 1 р 10 міс 

Бухгалтерський облік   5.03050901 

Економіка підприємства              5.03050401 

Фінанси і кредит       5.03050801 

Комерційна діяльність  5.03050702 

Маркетингова діяльність           5.03050701 

Оціночна діяльність    5.03050802 

Прикладна статистика   5.03050601 

Інформаційна діяльність підприємства         5.03050201 

Інші спеціальності  

Філологія 

035 035 Філологія 

Германські мови та 

літератури  

(переклад включно), 

перша - англійська 

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з біології або історії 

України, або математики, або 

іноземної мови, або географії, 

або фізики, або хімії; 

3) фахове випробування 

3 1 р 10 міс 
Інші спеціальності 



Бакалавр (зі скороченим терміном навчання), заочна 

 
Споріднені спеціальності / 

Інші спеціальності ОС молодшого бакалавра, ОКР 

молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС 

бакалавра 

Спеціалізація 

(освітня 

програма) 

Вступні випробування Курс 
Термін 

навчання 

Назва Код Код Назва 

Факультет агротехнологій та екології 
Виробництво і переробка продукції рослинництва 5.09010103 

201 Агрономія  Агрономія  

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з історії України (бюджет); 

ЗНО з історії України, або 

іноземної мови, або біології, або 

математики, або географії, або 

фізики, або хімії (контракт); 

3) фахове випробування 

1 2 р 10 міс 

Організація і технологія ведення фермерського 

господарства 
5.09010102 

Лісове господарство    5.09010301 

Зелене будівництво і садово-паркове господарство 5.09010303 

Промислове квітництво  5.09010101 

Агрономія 201 

Захист і карантин рослин 202 

Садівництво та виноградарство 203 
Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва 
204 

Лісове господарство 205 

Садово-паркове господарство 206 

Водні біоресурси та аквакультура 207 

Агроінженерія 208 

Навчально-науковий інститут економіки, управління, права та інформаційних технологій 
Економіка підприємства 5.03050401 

051 Економіка 
Економіка 

підприємства 

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з математики (бюджет); 

ЗНО з історії України, або 

іноземної мови, або біології, або 

математики, або географії, або 

фізики, або хімії (контракт); 

3) фахове випробування 

1 1 р 10 міс 

Прикладна статистика 5.03050601 

Маркетингова діяльність 5.03050701 

Фінанси і кредит 5.03050801 

Бухгалтерський облік 5.03050901 

Оціночна діяльність 5.03050802 

Комерційна діяльність 5.03050702 

Товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001 

Інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 

Економіка 051 

Інші спеціальності  

Організація виробництва 5.03060101 

073 Менеджмент  
Менеджмент 

підприємства 

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з математики (бюджет); 

ЗНО з історії України, або 

іноземної мови, або біології, або 

математики, або географії, або 

фізики, або хімії (контракт); 

3) фахове випробування 

1 1 р 10 міс 

Організація обслуговування на транспорті 5.03060102 

Менеджмент 073 

Інші спеціальності  

Товарознавство та комерційна діяльність      5.03051001 
076 

Підприємництво, 

торгівля та 
Підприємництво  

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 
1 1 р 10 міс 

Організація виробництва 5.03060101 



Оціночна діяльність 5.03050802 біржова 

діяльність 

2) ЗНО з математики (бюджет); 

ЗНО з історії України, або 

іноземної мови, або біології, або 

математики, або географії, або 

фізики, або хімії (контракт); 

3) фахове випробування 

Економіка підприємства 5.03050401 

Комерційна діяльність 5.03050702 

Фінанси і кредит 5.03050801 

Бухгалтерський облік 5.03050901 

Маркетингова діяльність 5.03050701 

Прикладна статистика 5.03050601 

Інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076 

Інші спеціальності  

Правознавство  5.03040101 

081 Право  Правознавство 

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з історії України (бюджет); 

ЗНО з історії України, або 

іноземної мови, або біології, або 

математики, або географії, або 

фізики, або хімії (контракт); 

3) фахове випробування 

1 1 р 10 міс 

Правоохоронна діяльність  5.03040102 

Право  081 

Інші спеціальності  

Інженерно-технологічний факультет 
Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, 

будівельних і дорожніх машин і обладнання 
5.05050204 

133 
Галузеве 

машинобудування 

Машини та 

обладнання 

сільськогоспо-

дарського 

виробництва 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з математики (бюджет); 

ЗНО з історії України, або 

іноземної мови, або біології, або 

математики, або географії, або 

фізики, або хімії (контракт); 

3) фахове випробування 

1 1 р 10 міс 

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств 

будівельних матеріалів 
5.05050206 

Експлуатація та ремонт обладнання харчових 

виробництв 
5.05050208 

Експлуатація засобів механізації та автоматизації 

перевантажувальних робіт 
5.05050213 

Виробництво автомобілів і тракторів 5.05050307 

Виробництво сільськогосподарських машин 5.05050308 
Виробництво підйомно-транспортних, будівельних і 

дорожніх машин і обладнання 
5.05050309 

Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних 

машин і обладнання 
5.10010202 

Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу 5.10010203 

Галузеве машинобудування 133 

Інші спеціальності  133 
Галузеве 

машинобудування 

Машини та 

обладнання 

сільськогоспо-

дарського 

виробництва 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з математики (бюджет); 

ЗНО з історії України, або 

іноземної мови, або біології, або 

математики, або географії, або 

фізики, або хімії (контракт); 

3) фахове випробування 

1 2 р 10 міс 

Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних 
установок в агропромисловому комплексі 

5.10010102 

208 Агроінженерія  

Технології і засоби 

механізації 

сільськогоспо-

дарського 

виробництва 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з математики (бюджет); 

ЗНО з історії України, або 

іноземної мови, або біології, або 

математики, або географії, або 

1 2 р 10 міс 
Обслуговування устаткування та систем 
теплоенергопостачання в агропромисловому комплексі 

5.10010101 

Експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва   

5.10010201 



Експлуатація та ремонт меліоративних будівельних 
машин і обладнання 

5.10010202 фізики, або хімії (контракт); 

3) фахове випробування 
Експлуатація та ремонт обладнання лісового 
комплексу 

5.10010203 

Агрономія 201 

Захист і карантин рослин 202 

Садівництво та виноградарство 203 
Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва 
204 

Лісове господарство 205 

Садово-паркове господарство 206 

Водні біоресурси та аквакультура 207 

Агроінженерія 208 

Факультет обліку та фінансів 
Товарознавство та комерційна діяльність      5.03051001 

071 
Облік і 

оподаткування 

Облік і 

оподаткування 

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з математики (бюджет); 

ЗНО з історії України, або 

іноземної мови, або біології, або 

математики, або географії, або 

фізики, або хімії (контракт); 

3) фахове випробування 

1 1 р 10 міс 

Бухгалтерський облік   5.03050901 

Економіка підприємства              5.03050401 

Фінанси і кредит       5.03050801 

Комерційна діяльність  5.03050702 

Маркетингова діяльність           5.03050701 

Оціночна діяльність    5.03050802 

Прикладна статистика   5.03050601 

Інформаційна діяльність підприємства         5.03050201 

Облік і оподаткування 071 

Інші спеціальності  

Фінанси і кредит       5.03050801 

072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

1) ЗНО з української мови і 

літератури; 

2) ЗНО з математики (бюджет); 

ЗНО з історії України, або 

іноземної мови, або біології, або 

математики, або географії, або 

фізики, або хімії (контракт); 

3) фахове випробування 

1 1 р 10 міс 
Фінанси, банківська справа та страхування 072 

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва 
Виробництво харчової продукції 5.05170101 

181 
Харчові 

технології 
Харчові технології 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з історії України (бюджет); 

ЗНО з історії України, або 

іноземної мови, або біології, або 

математики, або географії, або 

фізики, або хімії (контракт); 

3) фахове випробування 

1 1 р 10 міс 

Консервування 5.05170102 

Зберігання і переробка зерна 5.05170103 

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних 

виробів і харчоконцентратів 
5.05170104 

Виробництво цукристих речовин та 

полісахаридів 
5.05170105 

Бродильне виробництво і виноробство 5.05170106 

Виробництво жирів і жирозамінників 5.05170107 

Зберігання, консервування та переробка плодів і 

овочів 
5.05170108 

Зберігання, консервування та переробка м'яса 5.05170109 



Зберігання, консервування та переробка риби і 

морепродуктів 
5.05170110 

Зберігання, консервування та переробка молока 5.05170111 

Харчові технології 181 

Інші спеціальності  

Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва 
204 

204 

Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1) ЗНО з української мови; 

2) ЗНО з історії України (бюджет); 

ЗНО з історії України, або 

іноземної мови, або біології, або 

математики, або географії, або 

фізики, або хімії (контракт); 

3) фахове випробування 

1 2 р 10 міс 
Виробництво і переробка продукції 

рослинництва 
5.09010103 

Інші спеціальності  

 


