
  

Додаток 3 

Для вступників, які здобули  освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 

Напрями підготовки освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра / 

спеціальність 
Перелік конкурсних предметів 

(вступних випробувань) 

Статус 

предмету 

Мінімальна кількість балів 

для допуску до участі в 

конкурсі або зарахування 

на навчання поза 

конкурсом, за співбесідою 
Назва Код 

Економіка підприємства/ 

Економіка 

Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

6.030504 

051 

076 

 

1. Економіка підприємства; менеджмент; маркетинг Профільний 59 

2. Економічна теорія*  59 

Маркетинг 6.030507 1. Основи маркетингу; основи менеджменту  Профільний 59 
2. Економічна теорія; історія економіки та економічної 

думки * 
 59 

Фінанси і кредит/ 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

6.030508 

072 

1. Банківські операції; фінанси; бухгалтерський облік Профільний 59 

2. Політекономія; статистика*  59 

Облік і аудит/ 

Облік і оподаткування 

6.030509 

071 

1. Бухгалтерський облік; фінансовий облік; облік і 

звітність у бюджетних установах 
Профільний 59 

2. Політекономія; статистика*  59 

Менеджмент/ 

Менеджмент 

Публічне управління та 

адміністрування 

6.030601 

073 

074 

1. Економічна теорія; статистика; менеджмент Профільний 59 

2. Економічна теорія*   

Екологія, охорона 

навколишнього середовища 

та збалансоване 

природокористування/ 

Екологія 

6.040106 

 

 

 

101 

1. Загальна екологія (та неоекологія); екологічна безпека; 

біологія 
Профільний 59 

2. Біологія; екологія*  59 

Агрономія/ 

Агрономія 

6.090101 

201 

1. Землеробство; агрохімія; ґрунтознавство з основами 

геології 
Профільний 59 

2. Ботаніка; генетика  59 



  

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва/  

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

6.090102 

 

 

183 

1. Годівля тварин і технологія кормів; розведення тварин; 

економіка та бухгалтерський облік; технологія 

виробництва молока; технологія виробництва продукції 

птахівництва; технологія виробництва продукції 

свинарства; технологія виробництва продукції 

бджільництва 

Профільний 59 

2. Генетика; фізіологія; зоологія; кормовиробництво з 

ботанікою* 
 59 

Процеси, машини та 

обладнання 

агропромислового 

виробництва/ 

Агроінженерія 

6.100102 

 

 

 

208 

1. Технічна механіка; матеріалознавство і технології 

конструкційних матеріалів; взаємозамінність, 

стандартизація і технічні вимірювання; основи охорони 

праці; електротехніка; математика 

Профільний 59 

2. Фізика*  59 

Ветеринарна медицина/ 

Ветеринарна медицина 

6.110101 

211 

1. Епізоотологія з мікробіологією; паразитологія та 

інвазійні хвороби; внутрішні хвороби тварин; хірургія 

ветеринарної медицини; акушерство, гінекологія та 

штучне осіменіння тварин; ветеринарно-санітарна 

експертиза 

Профільний 59 

* Додатковий іспит, що складають абітурієнти при перехресному вступі 



  

Продовження додатку 3 

Для вступників, які здобули  освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 

Напрями підготовки освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра  

(спеціальності спеціаліста, магістра) Перелік конкурсних предметів 

(вступних випробувань) 

Статус 

предмету 

Мінімальна кількість 
балів для допуску до 
участі в конкурсі або 

зарахування на 
навчання поза 
конкурсом, за 
співбесідою 

Назва Код 

Економіка  051 

1. Економіка підприємства; стратегія підприємства; потенціал 

і розвиток підприємства; організація виробництва   
Профільний 59 

2. Іноземна мова  59 

3. Мікроекономіка; макроекономіка*  59 

Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
076 

1. Економіка підприємства; стратегія підприємства; потенціал 

і розвиток підприємства; організація виробництва   
Профільний 59 

2. Іноземна мова  59 

3. Мікроекономіка; макроекономіка*  59 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 
072 

1. Страхування; банківська система; фінанси підприємства Профільний 59 

2. Іноземна мова  59 

3. Політекономія; мікроекономіка; макроекономіка*  59 

Облік і оподаткування 071 

1. Фінансовий облік-1; фінансовий облік-2; управлінський 

облік; аудит 
Профільний 59 

2. Іноземна мова  59 

3. Політекономія; мікроекономіка; макроекономіка*  59 

Менеджмент  073 

1. Менеджмент і адміністрування (менеджмент); менеджмент 

і адміністрування (операційний менеджмент); менеджмент і 

адміністрування (управління персоналом); маркетинг 

Профільний 59 

2. Іноземна мова  59 

3. Мікроекономіка; макроекономіка*  59 

Публічне управління та 

адміністрування 
074 

1. Менеджмент і адміністрування (менеджмент); менеджмент 

і адміністрування (операційний менеджмент); менеджмент і 

адміністрування (управління персоналом); маркетинг 

Профільний 59 

2. Іноземна мова  59 

3. Мікроекономіка; макроекономіка*  59 

Агрономія  201 1. Рослинництво з основами програмування; землеробство; Профільний 59 



  

селекція і насінництво  

2. Іноземна мова  59 

3. Ґрунтознавство з основами геології; агрофармакологія; 

агрохімія* 
 59 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

204 

1. Технологія виробництва молока; технологія виробництва 

продукції свинарства; технологія виробництва продукції 

птахівництва; технологія виробництва продукції вівчарства; 

технологія виробництва продукції бджільництва; технологія 

виробництва продукції тваринництва; економіка та 

бухгалтерський облік  

Профільний 59 

2. Іноземна мова  59 

3. Годівля тварин і технологія кормів; розведення тварин; 

економіка та бухгалтерський облік; технологія виробництва 

молока; технологія виробництва продукції птахівництва; 

технологія виробництва продукції свинарства; технологія 

виробництва продукції бджільництва* 

 59 

Агроінженерія 208 

1. Експлуатація машин та обладнання; машини та обладнання 

для переробки сільськогосподарської продукції; ремонт 

машин та обладнання; основи охорони праці 

Профільний 59 

2. Іноземна мова  59 

3. Сільськогосподарські машини*  59 

* Додатковий іспит, що складають абітурієнти при перехресному вступі 



  

Продовження додатку 3 

Для вступників, які здобули  освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста 

Напрями підготовки освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра 

(спеціальності спеціаліста, магістра) 
Перелік конкурсних предметів 

(вступних випробувань) 

Статус 

предмету 

Мінімальна 
кількість балів для 
допуску до участі в 

конкурсі або 
зарахування на 
навчання поза 
конкурсом, за 
співбесідою Назва Код 

Економіка  051 

1. Економіка підприємства; стратегія підприємства; 

планування і контроль на підприємстві; економіка та 

організація інноваційної діяльності  

Профільний 59 

2. Іноземна мова  59 

3. Мікроекономіка; макроекономіка*  59 

Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
076 

1. Економіка підприємства; стратегія підприємства; 

планування і контроль на підприємстві; економіка та 

організація інноваційної діяльності  

Профільний 59 

2. Іноземна мова  59 

3. Мікроекономіка; макроекономіка*  59 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 
072 

1. Страхування; банківська система; фінанси підприємства Профільний 59 

2. Іноземна мова  59 

3. Політекономія; мікроекономіка; макроекономіка*  59 

Облік і оподаткування 071 

1. Фінансовий облік-1; фінансовий облік-2; управлінський 

облік; аудит 
Профільний 59 

2. Іноземна мова  59 

3. Політекономія; мікроекономіка; макроекономіка*  59 

Менеджмент  073 

1. Менеджмент і адміністрування (менеджмент); менеджмент 

і адміністрування (теорія організації); менеджмент і 

адміністрування (управління персоналом); логістика 

Профільний 59 

2. Іноземна мова  59 

3. Мікроекономіка; макроекономіка*  59 

Публічне управління та 

адміністрування 
074 

1. Менеджмент і адміністрування (менеджмент); менеджмент 

і адміністрування (теорія організації); менеджмент і 

адміністрування (управління персоналом); логістика 

Профільний 59 



  

2. Іноземна мова  59 

3. Мікроекономіка; макроекономіка*  59 

Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

183 

1. Моніторинг довкілля; техноекологія; екологічна безпека Профільний 59 

2. Іноземна мова  59 

3. Ґрунтознавство; заповідна справа; загальна екологія та 

неоекологія* 
 59 

Агрономія  201 

1. Рослинництво з основами програмування; землеробство; 

селекція і насінництво  
Профільний 59 

2. Іноземна мова  59 

3. Ґрунтознавство з основами геології; агрофармакологія; 

агрохімія* 
 59 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

204 

1. Технологія виробництва молока; технологія виробництва 

продукції свинарства; технологія виробництва продукції 

птахівництва; технологія виробництва продукції вівчарства; 

технологія виробництва продукції бджільництва; технологія 

виробництва продукції тваринництва; економіка та 

бухгалтерський облік  

Профільний 59 

2. Іноземна мова  59 

3. Годівля тварин і технологія кормів; розведення тварин; 

економіка та бухгалтерський облік; технологія виробництва 

молока; технологія виробництва продукції птахівництва; 

технологія виробництва продукції свинарства; технологія 

виробництва продукції бджільництва* 

 59 

Агроінженерія 208 

1. Експлуатація машин та обладнання; машини та обладнання 

для переробки сільськогосподарської продукції; ремонт 

машин та обладнання; основи охорони праці 

Профільний 59 

2. Іноземна мова  59 

3. Сільськогосподарські машини*  59 

Ветеринарна медицина 211 

1. Епізоотологія та інфекційні хвороби; паразитологія та 

інвазійні хвороби; внутрішні хвороби тварин; загальна та 

спеціальна хірургія; акушерство, гінекологія і біотехнологія 

відтворення тварин; ветеринарно-санітарна експертиза 

Профільний 59 

2. Іноземна мова  59 

* Додатковий іспит, що складають абітурієнти при перехресному вступі  


