
Спеціалізація
(освітня 

програма)
Фахове 

випробування

Код
/може 

повторювати 
назву 

спеціальності/

201

201 2 Курс

Перелік спеціальностей 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
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

(назва вищого навчального закладу)

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності 

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Назва

Спеціальності ОС бакалавра 

Код

Курс

Факультет агрономічний

промислове квітництво 
монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі
експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва  

експлуатація та ремонт меліоративних 
будівельних машин і обладнання

5.09010101

5.10010102

експлуатація та ремонт обладнання лісового 
комплексу
прикладна екологія    

метеорологічні та гідрологічні спостереження 

професійна освіта

5.10010201

5.10010202

5.10010203

5.04010602

5.04010501

5.01010401

Назва

агрономія

агрономія 

Таблиця 2

Фаховий іспит

Термін
навчання

2 р. 10 м.

1



201 2 Курс

101

101 2 Курс

101 2 Курс

202

202 2 Курс

202 2 Курс

організація і технологія ведення 
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції 
рослинництва
лісове господарство   
мисливське господарство
зелене будівництво і садово-паркове 
господарство
природно-заповідна справа

Інші спеціальності

природно-заповідна справа
прикладна екологія

5.04010601

5.09010303

5.09010304
5.04010602

Фаховий іспит

метеорологічні та гідрологічні спостереження 

біохімічне виробництво  

Інші спеціальності

промислове квітництво 
організація і технологія ведення 
фермерського господарства

5.09010101

5.09010102

виробництво і переробка продукції 
рослинництва
лісове господарство   
мисливське господарство
зелене будівництво і садово-паркове 
господарство
природно-заповідна справа
прикладна екологія    

Інші спеціальності

Факультет інженерів землевпорядкування

захист і карантин рослин

5.09010102

5.09010103

5.09010301
5.09010302

5.09010303

5.09010304

5.04010501

5.05140101

5.09010103

5.09010301
5.09010302

5.09010303

5.09010304
5.04010602

агрономія 

екологія

екологія 

Факультет захисту рослин

експлуатація апаратури контролю 
навколишнього природного середовища

зелене будівництво і садово-паркове 
господарство

екологія 

захист і карантин рослин

захист і карантин рослин

Фаховий іспит 

Фаховий іспит 

Фаховий іспит

Фаховий іспит 

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

2



193

193 2 Курс

193 2 Курс

205

205 2 Курс

205 2 Курс

076 підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

землевпорядкування    

картографічні роботи  

геодезія та землеустрій

геодезичні роботи та експлуатація 
геодезичного обладнання

Інші спеціальності

Факультет лісового господарства

організація і технологія ведення 
фермерського господарства

5.08010101

5.09010102

виробництво і переробка продукції 
рослинництва
лісове господарство   
мисливське господарство
зелене будівництво і садово-паркове 
господарство
природно-заповідна справа
прикладна екологія    

5.09010302

5.09010303

експлуатація та ремонт обладнання лісового 
комплексу
промислове квітництво 

Інші спеціальності

Факультет менеджменту і економіки

5.10010203

5.09010101

5.08010102

5.08010103

5.09010103

5.09010301

5.09010304
5.04010602

лісове господарство 

5.03050802

геодезія та землеустрій 

геодезія та землеустрій 

лісове  господарство

лісове господарство 

Фаховий іспит

Фаховий іспит 

Фаховий іспит

Фаховий іспит 

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

бухгалтерський облік

076 Фаховий іспит 2 Курс 2 р. 10 м.

оціночна діяльність

5.03050601

фінанси і кредит
економіка підприємства

прикладна статистика

організація виробництва

організація обслуговування на транспорті

маркетингова діяльність

комерційна діяльність

підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

5.03050702

5.03050901

5.03050801
5.03050401

5.03060101

5.03060102

5.03050701

3



076 підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 2 Курс

073

073 2 Курс

073 2 Курс

051

051 2 Курс

051 2 Курс

281 публічне управління та 
адміністрування

5.03050401

5.03050702

5.03050901

5.03060101

5.03050802

5.03060102

5.03060101

Інші спеціальності

економіка підприємства             

інформаційна діяльність підприємства        

5.03050401

5.03050201

прикладна статистика  

маркетингова діяльність          

комерційна діяльність 

фінанси і кредит      

оціночна діяльність   

бухгалтерський облік  

товарознавство та комерційна діяльність     

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції
Інші спеціальності  Фаховий іспит

організація обслуговування на транспорті                       

організація виробництва           

менеджмент

5.03050601

5.03050701

5.03050702

5.03050801

5.03050802

5.03050901

5.03051001

5.03051002

менеджмент 

менеджмент 

економіка 

економіка 

економіка 

Фаховий іспит

 Фаховий іспит

Фаховий іспит

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.бухгалтерський облік

маркетингова діяльність 5.03050701
організація виробництва

оціночна діяльність

5.03060102

економіка підприємства 

інформаційна діяльність підприємства

комерційна діяльність

організація обслуговування на транспорті

Фаховий іспит 2 р. 10 м.Інші спеціальності

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

5.03050201

4



5.03050601

5.03050801

281 2 Курс

071

071 2 Курс

071 2 Курс

072

072 2 Курс

072 2 Курс

Факультет обліку і фінансів

інформаційна діяльність підприємства        
економіка підприємства             
прикладна статистика  
маркетингова діяльність          
комерційна діяльність 

товарознавство та комерційна діяльність     
організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції
фінанси і кредит      
оціночна діяльність   
бухгалтерський облік  

Інші спеціальності

оціночна діяльність   
інформаційна діяльність підприємства        
економіка підприємства             
прикладна статистика  
маркетингова діяльність          
комерційна діяльність 

товарознавство та комерційна діяльність     

організація заготівельна і товарознавство 
сільськогосподарської продукції
бухгалтерський облік  

фінанси і кредит      

Інші спеціальності

5.03050702

5.03051001

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701

5.03051002

5.03050801
5.03050802
5.03050901

5.03050802
5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702

5.03051001

5.03051002

5.03050901

5.03050801

облік і оподаткування

облік і оподаткування 

облік і оподаткування
фінанси, банківська справа та 
страхування

фінанси, банківська справа та 
страхування
фінанси, банківська справа та 
страхування

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

Фаховий іспит

 Фаховий іспит

Фаховий іспит

 Фаховий іспит

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

прикладна статистика

фінанси і кредит

Інші спеціальності публічне управління та 
адміністрування  Фаховий іспит

2 КурсФаховий іспит281
публічне управління та 

адміністрування

5



Спеціалізація
(освітня 

програма)
Фахове 

випробування

Код
/може 

повторювати 
назву 

спеціальності/

201

201 3 Курс

201 3 Курс

Спеціальності ОС бакалавра 
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного 
та ветеринарно-медичного спрямувань), 

напрями підготовки ОКР бакалавра

Код Назва

агрономія

агрономія 

виробництво і переробка продукції 
рослинництва
лісове господарство   
мисливське господарство
зелене будівництво і садово-паркове 
господарство
природно-заповідна справа

промислове квітництво 

монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі

експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва  

експлуатація та ремонт меліоративних 
будівельних машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання лісового 
комплексу
прикладна екологія    

метеорологічні та гідрологічні спостереження 

професійна освіта

Інші спеціальності

Факультет захисту рослин

5.01010401

5.09010102

5.09010103

5.09010101

5.09010301
5.09010302

5.09010303

5.09010304

5.10010102

5.10010201

5.10010202

5.10010203

5.04010602

5.04010501

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності 

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Назва

Факультет агрономічний

1 р. 10 м.
організація і технологія ведення 
фермерського господарства

агрономія 

Фаховий іспит

Курс

 Фаховий іспит

Термін
навчання

1 р. 10 м.

6



101

101 3 Курс

101 3 Курс

202

202 3 Курс

202 3 Курс

193

193 3 Курс

193 3 Курс

205

експлуатація апаратури контролю 
навколишнього природного середовища

прикладна екологія    

метеорологічні та гідрологічні спостереження 

біохімічне виробництво  
зелене будівництво і садово-паркове 
господарство
природно-заповідна справа

Інші спеціальності

промислове квітництво 
організація і технологія ведення 
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції 
рослинництва
лісове господарство   
мисливське господарство

5.09010101

5.09010102

зелене будівництво і садово-паркове 
господарство
природно-заповідна справа
прикладна екологія    

Інші спеціальності

Факультет інженерів землевпорядкування

землевпорядкування    

картографічні роботи  
геодезичні роботи та експлуатація 
геодезичного обладнання

Інші спеціальності

5.08010102

5.04010601

5.04010602

5.04010501

5.05140101

5.09010303

5.09010304

5.09010103

5.09010301
5.09010302

5.09010303

5.09010304
5.04010602

5.08010103

5.08010101

Факультет лісового господарства

екологія

екологія

екологія

захист і карантин рослин

захист і карантин рослин

захист і карантин рослин

геодезія та землеустрій

геодезія та землеустрій 

геодезія та землеустрій 

лісове господарство

Фаховий іспит

 Фаховий іспит

Фаховий іспит

 Фаховий іспит

Фаховий іспит

 Фаховий іспит

1 р. 10 м.

1 р. 10 м.

1 р. 10 м.

1 р. 10 м.

1 р. 10 м.

1 р. 10 м.

7



205 3 Курс

205 3 Курс

073

073 3 Курс

073 3 Курс

076 підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

5.03050901

5.03050802
5.03050801
5.03050401

5.03050601

5.03060101

5.03060102

5.03050701

5.03050702

природно-заповідна справа
експлуатація та ремонт обладнання лісового 
комплексу

5.09010304

5.10010203

прикладна екологія    

промислове квітництво 
організація і технологія ведення 
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції 
рослинництва
лісове господарство   

Інші спеціальності

5.04010602

5.09010101

5.09010102

організація виробництва           

Інші спеціальності

менеджмент 

менеджмент  Фаховий іспит

5.09010302

5.09010303

мисливське господарство
зелене будівництво і садово-паркове 
господарство

5.09010103

5.09010301

5.03060102

5.03060101

Факультет менеджменту і економіки

організація обслуговування на транспорті                       

лісове господарство

лісове господарство

менеджмент

Фаховий іспит

 Фаховий іспит

Фаховий іспит

1 р. 10 м.

1 р. 10 м.

1 р. 10 м.

1 р. 10 м.

економіка підприємства

прикладна статистика

організація виробництва

організація обслуговування на транспорті

маркетингова діяльність

комерційна діяльність

інформаційна діяльність підприємства

076 Фаховий іспит

бухгалтерський облік

оціночна діяльність
фінанси і кредит

3 Курс 1 р. 10 м.підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

5.03050201

8



076 підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 3 Курс

051

051 3 Курс

051 економіка Фаховий іспит 3 Курс

281 публічне управління та 
адміністрування

5.03050401

5.03050702

5.03060102

5.03050901

5.03050701

5.03060101

5.03050802

5.03050601

5.03050801

281 3 Курс

071

071 3 Курс

економіка підприємства             
інформаційна діяльність підприємства        
прикладна статистика  
маркетингова діяльність          
комерційна діяльність 

5.03050401
5.03050201

фінанси і кредит      
оціночна діяльність   
бухгалтерський облік  

товарознавство та комерційна діяльність     

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції

Інші спеціальності

бухгалтерський облік  

5.03050801
5.03050802
5.03050901

5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901

економіка

економіка

публічне управління та 
адміністрування

Фаховий іспит

 Фаховий іспит

Фаховий іспит

Факультет обліку і фінансів

фінанси і кредит      

облік і оподаткування

облік і оподаткування 
оціночна діяльність   

1 р. 10 м.

1 р. 10 м.

1 р. 10 м.

Інші спеціальності Фаховий іспит 1 р. 10 м.

Інші спеціальності 1 р. 10 м.

організація обслуговування на транспорті

бухгалтерський облік

маркетингова діяльність

організація виробництва

3 Курс

1 р. 10 м.

281

економіка підприємства 

інформаційна діяльність підприємства

комерційна діяльність

Фаховий іспит

оціночна діяльність

прикладна статистика

фінанси і кредит

5.03051002

5.03051001

5.03050201

публічне управління та 
адміністрування
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071 3 Курс

072

072 3 Курс

072 3 Курс

Спеціалізація
(освітня 

програма)
Фахове 

випробування

Код
/може 

повторювати 
назву 

спеціальності/

інформаційна діяльність підприємства        
економіка підприємства             
прикладна статистика  
маркетингова діяльність          
комерційна діяльність 

товарознавство та комерційна діяльність     

5.03050701
5.03050702
5.03051001

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції

Інші спеціальності

оціночна діяльність   
інформаційна діяльність підприємства        
економіка підприємства             
прикладна статистика  
маркетингова діяльність          
комерційна діяльність 
товарознавство та комерційна діяльність     
організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції
бухгалтерський облік  

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702

5.03051001

5.03051002

5.03050802
5.03050201

5.03050601
5.03050401

фінанси, банківська справа та 
страхування

5.03051002

5.03050901

Код

фінанси і кредит      

Інші спеціальності

5.03050801

облік і оподаткування 

фінанси, банківська справа та 
страхування

фінанси, банківська справа та 
страхування

Назва

Факультет агрономічний

1 р. 10 м.

1 р. 10 м.

Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, 1 курс)

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності 

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Назва

Курс

 Фаховий іспит

Фаховий іспит

 Фаховий іспит

1 р. 10 м.

Термін
навчання

Спеціальності ОС бакалавра 
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201

201 1 Курс

101

101 Екологія 1 Курс

202

зелене будівництво і садово-паркове 
господарство

5.01010401

5.09010301

5.09010303

природно-заповідна справа
монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі
експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва  

експлуатація та ремонт меліоративних 
будівельних машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання лісового 
комплексу
прикладна екологія    

метеорологічні та гідрологічні спостереження 

організація і технологія ведення 
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції 
рослинництва
промислове квітництво 

Факультет захисту рослин

Агрономія 

метеорологічні та гідрологічні спостереження 

зелене будівництво і садово-паркове 
господарство
природно-заповідна справа

біохімічне виробництво  

прикладна екологія    

5.04010501

5.09010303

експлуатація апаратури контролю 
навколишнього природного середовища

5.09010304

5.09010302мисливське господарство

лісове господарство   

5.10010102

5.10010201

5.10010202

5.10010203

5.04010602

5.04010501

5.09010102

5.09010103

5.09010101

5.09010304

5.05140101

5.04010602

5.04010601

Агрономія

професійна освіта

Екологія

Екологія 

Захист і карантин рослин

Фаховий іспит

Фаховий іспит

1 р. 10 м.

1 р. 10 м.
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202 1 Курс

193

193 1 Курс

205

205 1 Курс

073

073 1 Курс

промислове квітництво 

прикладна екологія    

лісове господарство   

мисливське господарство

5.04010602

5.09010301

5.09010302
зелене будівництво і садово-паркове 
господарство
природно-заповідна справа
організація і технологія ведення 
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції 
рослинництва

Факультет інженерів землевпорядкування

5.09010303

5.09010304

5.09010102

5.09010103

геодезичні роботи та експлуатація 
геодезичного обладнання
землевпорядкування    
картографічні роботи  

Факультет лісового господарства

5.08010101

5.08010102

промислове квітництво 
організація і технологія ведення 
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції 
рослинництва
прикладна екологія    
експлуатація та ремонт обладнання лісового 
комплексу

5.10010203

мисливське господарство
зелене будівництво і садово-паркове 
господарство
природно-заповідна справа
лісове господарство   

Факультет менеджменту і економіки

5.09010302

5.09010303

5.09010304
5.09010301

організація виробництва           5.03060101

5.09010101

5.08010103

5.09010101

5.09010102

5.09010103

5.04010602

Захист і карантин рослин 

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій 

Лісове господарство

Лісове господарство 

Менеджмент

Менеджмент 

Фаховий іспит

Фаховий іспит

Фаховий іспит

Фаховий іспит

1 р. 10 м.

1 р. 10 м.

1 р. 10 м.

1 р. 10 м.
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076 підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

5.03050901

5.03050802
5.03050801
5.03050401

5.03050601

5.03060101

5.03060102

5.03050701

5.03050702

051

051 1 Курс

281 публічне управління та 
адміністрування

5.03050401

5.03050702

організація обслуговування на транспорті                       

прикладна статистика  

маркетингова діяльність          

комерційна діяльність 

фінанси і кредит      

оціночна діяльність   

бухгалтерський облік  

товарознавство та комерційна діяльність     

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції
економіка підприємства             

інформаційна діяльність підприємства        

5.03060102

5.03050601

5.03050701

5.03050702

5.03050801

5.03050802

5.03050901

5.03051001

5.03051002

5.03050401

5.03050201

1 Курс

фінанси і кредит
економіка підприємства

прикладна статистика

організація виробництва

організація обслуговування на транспорті

маркетингова діяльність

Економіка

Економіка 

Фаховий іспит

Фаховий іспит

1 р. 10 м.

1 р. 10 м.

бухгалтерський облік

076 підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

оціночна діяльність

комерційна діяльність

інформаційна діяльність підприємства 5.03050201

економіка підприємства 
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
комерційна діяльність
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5.03050901

5.03060101
5.03050802
5.03050601
5.03050801

072

072 1 Курс

071

071 1 Курс

Факультет обліку і фінансів

інформаційна діяльність підприємства        5.03050201

Фінанси, банківська справа та 
страхування

економіка підприємства             

прикладна статистика  

маркетингова діяльність          
фінанси і кредит      
комерційна діяльність 
товарознавство та комерційна діяльність     
організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції
бухгалтерський облік  

оціночна діяльність   

економіка підприємства             

прикладна статистика  

5.03051002

5.03050901

5.03050802

маркетингова діяльність          

комерційна діяльність 

товарознавство та комерційна діяльність     

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції
фінанси і кредит      

оціночна діяльність   

5.03050401

5.03050601

5.03050701
5.03050801
5.03050702
5.03051001

5.03050401

5.03050601

5.03050701

5.03050702

5.03051001

5.03051002

5.03050801

5.03050802

5.03050901бухгалтерський облік  

Фінанси, банківська справа та 
страхування 
Облік і оподаткування

Облік і оподаткування 

Фаховий іспит

Фаховий іспит

1 р. 10 м.

1 р. 10 м.

1 р. 10 м.

5.03060102

281
публічне управління та 

адміністрування Фаховий іспит 1 Курс

організація обслуговування на транспорті

фінанси і кредит

бухгалтерський облік
маркетингова діяльність 5.03050701
організація виробництва
оціночна діяльність
прикладна статистика
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Спеціалізація
(освітня 

програма)
Фахове 

випробування

Код
/може 

повторювати 
назву 

спеціальності/

201

201 2 Курспромислове квітництво 
організація і технологія ведення 
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції 
рослинництва
лісове господарство   

5.09010101

5.09010102

5.09010103

5.09010301

агрономія 

мисливське господарство
зелене будівництво і садово-паркове 
господарство
природно-заповідна справа

професійна освіта

монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі

експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва  

експлуатація та ремонт меліоративних 
будівельних машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання лісового 
комплексу
прикладна екологія    

5.03050201

Факультет агрономічний

інформаційна діяльність підприємства        

Код

Спеціальності ОС бакалавра 

5.09010302

5.09010303

5.09010304

5.01010401

5.10010102

5.10010201

Назва

агрономія

Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності 

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Назва

Курс

Фаховий іспит 3р 10м  

Термін
навчання

5.04010602

5.10010203

5.10010202
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201 2 Курс

202

202 2 Курс

202 2 Курс

193

193 2 Курс

193 2 Курс

205

метеорологічні та гідрологічні спостереження 

Інші спеціальності агрономія 

організація і технологія ведення 
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції 
рослинництва

5.09010101
5.04010602

5.09010103

захист рослин

захист рослин 

лісове господарство   
мисливське господарство
зелене будівництво і садово-паркове 
господарство
природно-заповідна справа

Інші спеціальності

організація і технологія ведення 
фермерського господарства

5.09010102

організація і технологія ведення 
фермерського господарства
лісове господарство   

5.09010302

5.09010303

5.09010304

5.08010103

5.08010101

5.08010102

Фаховий іспит

5.09010102

5.09010301

 Фаховий іспит

захист рослин 

геодезія та землеустрій

землевпорядкування    

картографічні роботи  

геодезія та землеустрій 

лісове  господарство

Фаховий іспит

Факультет захисту рослин

промислове квітництво 
прикладна екологія    

3р 10м  

Фаховий іспит

 Фаховий іспит

Факультет інженерів землевпорядкування

геодезичні роботи та експлуатація 
геодезичного обладнання

Інші спеціальності

Факультет лісового господарства

експлуатація та ремонт обладнання лісового 
комплексу

5.10010203

3р 10м  

3р 10м  

3р 10м  

3р 10м  

геодезія та землеустрій 

5.04010602прикладна екологія    

5.09010301

5.09010102

5.04010501
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205 2 Курс

205 2 Курс

076 підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

5.03050901

5.03050802
5.03050801
5.03050401

5.03050601

5.03060101

5.03060102

5.03050701

5.03050702

076 підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 2 Курс

073

073 2 Курс

073 2 Курс

051

051 2 Курс

менеджмент

менеджмент 

3р 10м  

мисливське господарство
зелене будівництво і садово-паркове 
господарство
природно-заповідна справа
промислове квітництво 

Інші спеціальності

економіка підприємства             
інформаційна діяльність підприємства        
прикладна статистика  
маркетингова діяльність          
комерційна діяльність 
фінанси і кредит
оціночна діяльність   

5.03060102

5.03060101

Інші спеціальності

5.09010302

5.09010303

5.09010304
5.09010101

5.03050401
5.03050201
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802

лісове  господарство 

лісове господарство 

менеджмент 

економіка 

економіка 

Факультет менеджменту і економіки

організація обслуговування на транспорті                       

організація виробництва           

Фаховий іспит

 Фаховий іспит

Фаховий іспит

 Фаховий іспит

Фаховий іспит

3р 10м  

3р 10м  

3р 10м  

3р 10м  

2 Курс 3 р. 10 м.Фаховий іспит

бухгалтерський облік

оціночна діяльність
фінанси і кредит
економіка підприємства

прикладна статистика

організація виробництва

організація обслуговування на транспорті

маркетингова діяльність

комерційна діяльність

інформаційна діяльність підприємства

076 підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

5.03050201

Інші спеціальності Фаховий іспит 3 р. 10 м.
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051 2 Курс

281 публічне управління та 
адміністрування

5.03050401

5.03050702

5.03060102

5.03050901

5.03050701

5.03060101

5.03050802

5.03050601
5.03050801

281 2 Курс

071

071 2 Курс5.03050201

5.03050401

бухгалтерський облік  

товарознавство та комерційна діяльність     

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції

маркетингова діяльність          

комерційна діяльність 

товарознавство та комерційна діяльність     
організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції
фінанси і кредит      

Інші спеціальності

Факультет обліку і фінансів

інформаційна діяльність підприємства        

оціночна діяльність   5.03050802

5.03051002

5.03050701

5.03050702

5.03051001

5.03051002

5.03050801

5.03050901

5.03051001

економіка 

облік і оподаткування

облік і оподаткування 

прикладна статистика  

економіка підприємства             

5.03050601

 Фаховий іспит

Фаховий іспит

3р 10м  

3р 10м  

3 р. 10 м.

економіка підприємства 

281
публічне управління та 

адміністрування Фаховий іспит 2 Курс

інформаційна діяльність підприємства 5.03050201

комерційна діяльність

організація обслуговування на транспорті

бухгалтерський облік

маркетингова діяльність

організація виробництва

оціночна діяльність

прикладна статистика
фінанси і кредит

Інші спеціальності  Фаховий іспит 3 р. 10 м.публічне управління та 
адміністрування
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071 2 Курс

Спеціалізація
(освітня 

програма)
Фахове 

випробування

Код
/може 

повторювати 
назву 

спеціальності/

201

201 3 Курс

бухгалтерський облік  

Інші спеціальності

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

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності 

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

5.03050901

Назва

Факультет агрономічний

промислове квітництво 
організація і технологія ведення 
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції 
рослинництва

5.09010101

5.09010102

лісове господарство   
мисливське господарство
зелене будівництво і садово-паркове 
господарство
природно-заповідна справа

монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі

експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва  

експлуатація та ремонт меліоративних 
будівельних машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання лісового 
комплексу
прикладна екологія    

Код

5.09010103

5.09010301
5.09010302

5.09010303

5.09010304

5.10010102

5.10010201

5.10010202

5.10010203

5.04010602

облік і оподаткування 

Назва

агрономія

агрономія 

Спеціальності ОС бакалавра 

 Фаховий іспит

Фаховий іспит

Курс

3р 10м  

Термін
навчання

2р 10м  
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201 3 Курс

202

202 3 Курс

202 3 Курс

193

193 3 Курс

193 3 Курс

205

метеорологічні та гідрологічні спостереження 

професійна освіта

Інші спеціальності

виробництво і переробка продукції 
рослинництва

5.09010101

5.09010102

5.09010103

захист і карантин рослин

захист і карантин рослин 

прикладна екологія    
лісове господарство   
мисливське господарство
зелене будівництво і садово-паркове 
господарство
природно-заповідна справа

Інші спеціальності захист і карантин рослин 

картографічні роботи 
геодезичні роботи та експлуатація 
геодезичного обладнання

5.08010102
5.08010103

геодезія та землеустрій 

Інші спеціальності

Факультет лісового господарства

мисливське господарство
зелене будівництво і садово-паркове 
господарство

 Фаховий іспит

природно-заповідна справа
промислове квітництво 5.09010101

5.04010501

5.01010401

5.04010602
5.09010301
5.09010302

5.09010303

5.09010304

5.08010101

5.09010302

5.09010303

5.09010304

агрономія 

геодезія та землеустрій

геодезія та землеустрій 

лісове господарство

 Фаховий іспит

Фаховий іспит

Факультет захисту рослин

промислове квітництво 
організація і технологія ведення 
фермерського господарства

 Фаховий іспит

Фаховий іспит

Факультет інженерів землевпорядкування

землевпорядкування    

2р 10м  

2р 10м  

2р 10м  

2р 10м  

2р 10м  
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205 3 Курс

205 3 Курс

076 підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

5.03050901

5.03050802
5.03050801
5.03050401

5.03050601

5.03060101

5.03060102

5.03050701

5.03050702

5.03050201

076
підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 3 Курс

073

073 3 Курс

073 3 Курс

051

051 3 Курс

організація і технологія ведення 
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції 
рослинництва
експлуатація та ремонт обладнання лісового 
комплексу
прикладна екологія    

лісове господарство   

Інші спеціальності

Факультет менеджменту і економіки

організація обслуговування на транспорті                       

лісове господарство 

лісове господарство 

менеджмент

організація виробництва           

Інші спеціальності

економіка підприємства             

інформаційна діяльність підприємства        

5.09010102

5.09010103

5.10010203

організація виробництва

5.04010602

5.09010301

5.03060102

5.03060101

5.03050401

5.03050201
5.03050601прикладна статистика  

менеджмент 

менеджмент 

економіка

економіка 

Фаховий іспит

 Фаховий іспит

Фаховий іспит

Фаховий іспит

Фаховий іспит

Фаховий іспит

2 р. 10 м.

2р 10м  

2р 10м  

2р 10м  

оціночна діяльність
фінанси і кредит
економіка підприємства

прикладна статистика

2р 10м  

бухгалтерський облік

076 підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Фаховий іспит 3 Курс 2 р. 10 м.

2р 10м  

організація обслуговування на транспорті

маркетингова діяльність

комерційна діяльність

інформаційна діяльність підприємства

Інші спеціальності
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051 3 Курс

281 публічне управління та 
адміністрування

5.03050401

5.03050702

5.03060102

5.03050901

5.03060101
5.03050802
5.03050601
5.03050801

281 3 Курс

071

071 3 Курс

комерційна діяльність 
фінанси і кредит      
оціночна діяльність   
бухгалтерський облік  

товарознавство та комерційна діяльність     

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції

Інші спеціальності

Факультет обліку і фінансів

бухгалтерський облік  

економіка підприємства 

281

інформаційна діяльність підприємства        
економіка підприємства             
прикладна статистика  
маркетингова діяльність          
комерційна діяльність 
товарознавство та комерційна діяльність     
організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції
фінанси і кредит      

5.03050701маркетингова діяльність          
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901

5.03051001

5.03051002

5.03050901

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03051001

5.03051002

5.03050801

економіка підприємства 

облік і оподаткування

облік і оподаткування 

 Фаховий іспит

Фаховий іспит

2р 10м  

2р 10м  

публічне управління та 
адміністрування Фаховий іспит 3 Курс

2 р. 10 м.

інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
комерційна діяльність

організація обслуговування на транспорті

бухгалтерський облік
маркетингова діяльність 5.03050701
організація виробництва
оціночна діяльність
прикладна статистика
фінанси і кредит

Інші спеціальності публічне управління та 
адміністрування  Фаховий іспит 2 р. 10 м.
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071 3 Курс

Спеціалізація
(освітня 

програма)
Фахове 

випробування

Код
/може 

повторювати 
назву 

спеціальності/

201

професійна освіта
монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі

5.01010401

5.10010102

Назва

Агрономія

експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва  

експлуатація та ремонт меліоративних 
будівельних машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання лісового 
комплексу
прикладна екологія    

метеорологічні та гідрологічні спостереження 

лісове господарство   

мисливське господарство
зелене будівництво і садово-паркове 
господарство
природно-заповідна справа
організація і технологія ведення 
фермерського господарства

Код

оціночна діяльність   

Інші спеціальності

5.03050802

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності 

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Назва

Факультет агрономічний

5.10010201

5.10010202

5.10010203

5.04010602

5.04010501

5.09010301

5.09010302

5.09010303

5.09010304

5.09010102

Спеціальності ОС бакалавра 

Заочна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, 1 курс)

Курс

2р 10м  

Термін
навчання

облік і оподаткування  Фаховий іспит
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201 Агрономія 1 Курс

202

202 Захист і карантин 
рослин

1 Курс

193

193 Геодезія та землеустрій 1 Курс

205

виробництво і переробка продукції 
рослинництва
промислове квітництво 

прикладна екологія    
організація і технологія ведення 
фермерського господарства

5.09010101

5.04010602

5.09010102

Захист і карантин рослин

Захист і карантин рослин 

виробництво і переробка продукції 
рослинництва
лісове господарство   
мисливське господарство
зелене будівництво і садово-паркове 
господарство

5.09010103

5.09010301
5.09010302

5.09010303

5.09010304

промислове квітництво 
організація і технологія ведення 
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції 
рослинництва
мисливське господарство
зелене будівництво і садово-паркове 
господарство
природно-заповідна справа

5.09010103

5.09010302

5.09010103

5.09010101

5.09010303

5.09010304

5.08010103

5.08010101

5.08010102

2р 10м  

картографічні роботи  

5.04010602

5.10010203

5.09010101

5.09010102

Факультет лісового господарства

прикладна екологія    
експлуатація та ремонт обладнання лісового 
комплексу

Лісове господарство

Агрономія 

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій 

Фаховий іспит

Фаховий іспит

Факультет захисту рослин

промислове квітництво 

Фаховий іспит

Факультет інженерів землевпорядкування

геодезичні роботи та експлуатація 
геодезичного обладнання
землевпорядкування    

2р 10м  

природно-заповідна справа

2р 10м  
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205 Лісове господарство 1 Курс

073

073 Менеджмент 1 Курс

076 підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

5.03050901
5.03050802
5.03050801
5.03050401
5.03050601
5.03060101

5.03060102

5.03050701
5.03050702

5.03050201

051

051 Економіка 1 Курс

281 публічне управління та 
адміністрування

5.03050401

5.03050702

лісове господарство   

5.03050701
5.03050702
5.03050801

прикладна статистика  

Менеджмент 

Економіка

бухгалтерський облік

маркетингова діяльність          
комерційна діяльність 
фінанси і кредит      
оціночна діяльність   
бухгалтерський облік  
товарознавство та комерційна діяльність     
організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції
економіка підприємства             
інформаційна діяльність підприємства        

5.03051002

5.09010301

5.03060101

5.03060102

5.03050601

Факультет менеджменту і економіки

організація виробництва           

організація обслуговування на транспорті                       

5.03050802
5.03050901
5.03051001

5.03050401

Лісове господарство 

Менеджмент

Економіка 

Фаховий іспит

Фаховий іспит5.03050201 2р 10м  

економіка підприємства 

Фаховий іспит 2р 10м  

2р 10м  

076 підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Фаховий іспит 2 Курс 2 р. 10 м.

маркетингова діяльність
комерційна діяльність
інформаційна діяльність підприємства

оціночна діяльність
фінанси і кредит
економіка підприємства
прикладна статистика
організація виробництва

організація обслуговування на транспорті

інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
комерційна діяльність

організація обслуговування на транспорті 5.03060102
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5.03050901

5.03060101

5.03050802

5.03050601
5.03050801

071

071 Облік і оподаткування 1 Курс

прикладна статистика  
маркетингова діяльність          

Факультет обліку і фінансів
281

5.03050702

5.03051001

5.03051002

5.03050801

комерційна діяльність 

товарознавство та комерційна діяльність     

оціночна діяльність   
бухгалтерський облік  

інформаційна діяльність підприємства        
економіка підприємства             

5.03050802
5.03050901

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701

публічне управління та 
адміністрування

Фаховий іспит

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування 2р 10м  

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції
фінанси і кредит      

Фаховий іспит 2 Курс

2 р. 10 м.бухгалтерський облік

маркетингова діяльність 5.03050701
організація виробництва

оціночна діяльність

прикладна статистика
фінанси і кредит

26

071

071 1курсінформаційна діяльність підприємства 

економіка підприємства     

прикладна статистика  

маркетингова діяльність     

комерційна діяльність 

товарознавство та комерційна діяльність 

організація заготівель і товарознавство 

сільськогосподарської продукції

фінанси і кредит     

оціночна діяльність   

бухгалтерський облік 5.03050901

5.03050802

5.03051002

5.03050801

5.03050702

5.03051001

5.03050201 облік і оподаткування Фаховий іспит

5.03050701

облік і оподаткування

Дистанційна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, 1 курс)

5.03050601

2р.10м.

Факультет обліку і фінансів

5.03050401
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