
Додаток 3 

до Правил прийому до Миколаївського 

національного аграрного університету в 2019 році 

 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття освітнього ступеню магістра 

 

Миколаївський національний аграрний університет 
(назва навчального закладу) 

 

Денна, Магістр 
Споріднена 

спеціальність OC бакалавра, 

напрям підготовки OKP бакалавра / 

Інша спеціальність OC бакалавра, 

напрям підготовки OKP бакалавра 

Спеціальність 

OC магістра Освітня програма 

(спеціалізація) 

/може повторювати назву 

спеціальності/ 

Фахове 

випробування, 

єдиний вступний 

іспит / іспит з 

іноземної мови 

Курс 
Термін 

навчання 

Кількість місць* 

Назва Код Код Назва 

За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб 

Обліково-фінансовий факультет 
  071 Облік і оподаткування ВСЬОГО:    4 121 

економічна теорія 

економічна кібернетика 

міжнародна економіка 

економіка підприємства 

управління персоналом та 

економіка праці 

прикладна статистика 

маркетинг 

фінанси і кредит 

облік і аудит 

товарознавство і торгівельне 

підприємництво 

6.030501 

6.030502 

6.030503 

6.030504 

6.030505 

 

6.030506 

6.030507 

6.030508 

6.030509 

6.030510 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

1. Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної мови; 

2. Фаховий іспит 

1 Курс 

освітньо- 

наукова 

програма - 1p 9м; 
освітньо-

професійна 

програма - 1p 4м. 

  

інші спеціальності 

 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

1. Фаховий іспит 

(додатковий); 

2. Єдиний 

вступний іспит 

з іноземної 

мови;  

3. Фаховий іспит 

1 Курс 

освітньо- 

наукова 

програма - 1p 9м; 
освітньо-

професійна 

програма - 1p 4м. 

  



  072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 
ВСЬОГО:    3 47 

економічна теорія 

економічна кібернетика 

міжнародна економіка 

економіка підприємства 

управління персоналом та 

економіка праці 

прикладна статистика 

маркетинг 

фінанси і кредит 

облік і аудит 

товарознавство і торгівельне 

підприємництво 

6.030501 

6.030502 

6.030503 

6.030504 

6.030505 

 

6.030506 

6.030507 

6.030508 

6.030509 

6.030510 

072 
Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

1. Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної мови; 

2. Фаховий іспит 

1 Курс 

освітньо- 

наукова 
програма - 1p 9м; 

освітньо-

професійна 
програма - 1p 4м. 

  

інші спеціальності  072 
Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

1. Фаховий іспит 

(додатковий); 

2. Єдиний 

вступний іспит 

з іноземної 

мови;  

3. Фаховий іспит 

1 Курс 

освітньо- 

наукова 
програма - 1p 9м; 

освітньо-

професійна 
програма - 1p 4м. 

  

економічна теорія 

економічна кібернетика 

міжнародна економіка 

економіка підприємства 

управління персоналом та 

економіка праці 

прикладна статистика 

маркетинг 

фінанси і кредит 

облік і аудит 

товарознавство і торгівельне 

підприємництво 

6.030501 

6.030502 

6.030503 

6.030504 

6.030505 

 

6.030506 

6.030507 

6.030508 

6.030509 

6.030510 

072 
Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Управління фінансово-

економічною безпекою 

1. Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної мови; 

2. Фаховий іспит 

1 Курс 

освітньо- 

наукова 

програма - 1p 9м; 
освітньо-

професійна 

програма - 1p 4м. 

  

інші спеціальності  072 
Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Управління фінансово-

економічною безпекою 

1. Фаховий іспит 

(додатковий); 

2. Єдиний 

вступний іспит 

з іноземної 

мови;  

3. Фаховий іспит 

1 Курс 

освітньо- 

наукова 

програма - 1p 9м; 
освітньо-

професійна 

програма - 1p 4м. 

  



Факультет менеджменту 
  073 Менеджмент ВСЬОГО:    10 100 

економічна теорія 

економічна кібернетика 

міжнародна економіка 

економіка підприємства 

управління персоналом та 

економіка праці 

прикладна статистика 

маркетинг 

фінанси і кредит 

облік і аудит 

товарознавство і торгівельне 

підприємництво 

менеджмент 

6.030501 

6.030502 

6.030503 

6.030504 

6.030505 

 

6.030506 

6.030507 

6.030508 

6.030509 

6.030510 

 

6.030601 

073 Менеджмент Менеджмент 

1. Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної мови; 

2. Фаховий іспит 

1 Курс 

освітньо- 

наукова 
програма - 1p 9м; 

освітньо-

професійна 
програма - 1p 4м. 

  

інші спеціальності  073 Менеджмент Менеджмент 

1. Фаховий іспит 

(додатковий); 

2. Єдиний 

вступний іспит 

з іноземної 

мови;  

3. Фаховий іспит 

1 Курс 

освітньо- 

наукова 

програма - 1p 9м; 
освітньо-

професійна 

програма - 1p 4м. 

  

  281 
Публічне управління та 

адміністрування 
ВСЬОГО:    20 35 

економічна теорія 

економічна кібернетика 

міжнародна економіка 

економіка підприємства 

управління персоналом та 

економіка праці 

прикладна статистика 

маркетинг 

фінанси і кредит 

облік і аудит 

товарознавство і торгівельне 

підприємництво 

менеджмент 

6.030501 

6.030502 

6.030503 

6.030504 

6.030505 

 

6.030506 

6.030507 

6.030508 

6.030509 

6.030510 

 

6.030601 

281 
Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

1. Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної мови; 

2. Фаховий іспит 

1 Курс 

освітньо- 

наукова 
програма - 1p 9м; 

освітньо-

професійна 

програма - 1p 4м. 

  

інші спеціальності  281 
Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

1. Фаховий іспит 

(додатковий); 

2. Єдиний 

вступний іспит 

з іноземної 

мови;  

3. Фаховий іспит 

1 Курс 

освітньо- 

наукова 

програма - 1p 9м; 
освітньо-

професійна 

програма - 1p 4м. 

  



Інженерно-енергетичний факультет 

 
  

015 Професійна освіта ВСЬОГО: 

   

0 25 

професійна освіта 6.010104 015 Професійна освіта 

Технологія виробництва і 

переробка продуктів 

сільського господарства 

1. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька); 

2. Фаховий іспит 

1 Курс 

освітньо- 

наукова 
програма - 1p 9м; 

освітньо-

професійна 
програма - 1p 4м. 

  

інші спеціальності  015 Професійна освіта 

Технологія виробництва і 

переробка продуктів 

сільського господарства 

1. Фаховий іспит 

(додатковий); 

2. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька);  

3. Фаховий іспит 

1 Курс 

освітньо- 

наукова 

програма - 1p 9м; 
освітньо-

професійна 

програма - 1p 4м. 

  

 

 

141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

ВСЬОГО:    16 34 

електротехніка та 

електротехнології 

електромеханіка 

енергетика та електротехнічні 

системи в агропромисловому 

комплексі 

6.050701 

 

6.050702 

6.100101 141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

1. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька); 

2. Фаховий іспит 

1 Курс 

освітньо- 

наукова 

програма - 1p 9м; 
освітньо-

професійна 

програма - 1p 4м. 

  

інші спеціальності  141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

1. Фаховий іспит 

(додатковий); 

2. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька);  

3. Фаховий іспит 

1 Курс 

освітньо- 
наукова 

програма - 1p 9м; 

освітньо-

професійна 

програма - 1p 4м. 

  

  208 Агроінженерія ВСЬОГО:    40 35 

процеси, машини та 

обладнання агропромислового 

виробництва 

6.100101 208 Агроінженерія Агроінженерія 

1. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька); 

2. Фаховий іспит 

1 Курс 

освітньо- 

наукова 
програма - 1p 9м; 

освітньо-

професійна 
програма - 1p 4м. 

  



інші спеціальності  208 Агроінженерія Агроінженерія 

1. Фаховий іспит 

(додатковий); 

2. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька);  

3. Фаховий іспит 

1 Курс 

освітньо- 
наукова 

програма - 1p 9м; 

освітньо-
професійна 

програма - 1p 4м. 

  

Факультет агротехнології 

  201 Агрономія ВСЬОГО:    60 55 

геодезія, картографія та 

землеустрій 

агрономія 

лісове і садово-паркове 

господарство 

лісозаготівля 

захист рослин 

6.080101 

 

6.090101 

6.090103 

 

6.090104 

6.090105 

201 Агрономія Агрономія 

1. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька); 

2. Фаховий іспит 

1 Курс 

освітньо- 

наукова 
програма - 1p 9м; 

освітньо-

професійна 
програма - 1p 4м. 

  

інші спеціальності  201 Агрономія Агрономія 

1. Фаховий іспит 

(додатковий); 

2. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька);  

3. Фаховий іспит 

1 Курс 

освітньо- 

наукова 
програма - 1p 9м; 

освітньо-

професійна 
програма - 1p 4м. 

  

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології 

 

 
152 

Метрологія та 

інформаційно-

вимірювальна техніка 

ВСЬОГО:    3 22 

метрологія та інформаційно-

вимірювальні технології 

метрологія, стандартизація та 

сертифікація 

приладобудування 

оптотехніка 

біотехнологія 

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

6.051001 

 

6.051002 

 

6.051003 

6.051004 

6.051401 

6.090102 

152 

Метрологія та 

інформаційно- 

вимірювальна техніка 

Метрологія та 

інформаційно- 

вимірювальна техніка 

1. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька); 

2. Фаховий іспит 

1 Курс 

освітньо- 
наукова 

програма - 1p 9м; 

освітньо-
професійна 

програма - 1p 4м. 

  



Інші спеціальності  152 

Метрологія та 

інформаційно- 

вимірювальна техніка 

Метрологія та 

інформаційно- 

вимірювальна техніка 

1. Фаховий іспит 

(додатковий); 

2. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька);  

3. Фаховий іспит 

1 Курс 

освітньо- 
наукова 

програма - 1p 9м; 

освітньо-
професійна 

програма - 1p 4м. 

  

 

 

204 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

ВСЬОГО:    70 65 

біотехнологія 

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

водні біоресурси та 

аквакультура 

рибальство 

6.051401 

6.090102 

 

 

6.090201 

 

6.090202 

152 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька); 

2. Фаховий іспит 
1 Курс 

освітньо- 

наукова 
програма - 1p 9м; 

освітньо-

професійна 
програма - 1p 4м. 

  

Інші спеціальності  152 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1. Фаховий іспит 

(додатковий); 

2. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька);  

3. Фаховий іспит 

1 Курс 

освітньо- 

наукова 

програма - 1p 9м; 

освітньо-

професійна 

програма - 1p 4м. 

  

  162 біотехнології та 

біоінженерія 
ВСЬОГО:     50 

біотехнологія 

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

водні біоресурси та 

аквакультура 

рибальство 

6.051401 

6.090102 

 

 

6.090201 

 

6.090202 

162 біотехнології та 

біоінженерія 

біотехнології та 

біоінженерія 

1. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька); 

2. Фаховий іспит 

1 Курс 

освітньо- 

наукова 

програма - 1p 9м; 
освітньо-

професійна 

програма - 1p 4м. 

  

Інші спеціальності 

 

162 біотехнології та 

біоінженерія 

біотехнології та 

біоінженерія 

1. Фаховий іспит 

(додатковий); 

2. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька);  

3. Фаховий іспит 

1 Курс 

освітньо- 

наукова 

програма - 1p 9м; 
освітньо-

професійна 

програма - 1p 4м. 

  

 

 



Заочна, Магістр 

Споріднена 

спеціальність OC бакалавра, 

напрям підготовки OKP бакалавра / 

Інша спеціальність OC бакалавра, 

напрям підготовки OKP бакалавра 

Спеціальність 

OC магістра 
Освітня програма  

(спеціалізація) 

/може повторювати назву 

спеціальності/ 

Фахове 

випробування, 

єдиний вступний 

іспит / іспит з 

іноземної мови 

Курс 
Термін 

навчання 

Кількість місць* 

Назва Код Код Назва 

За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб 

Обліково-фінансовий факультет 

  071 Облік і оподаткування ВСЬОГО:    0 125 

економічна теорія 

економічна кібернетика 

міжнародна економіка 

економіка підприємства 

управління персоналом та 

економіка праці 

прикладна статистика 

маркетинг 

фінанси і кредит 

облік і аудит 

товарознавство і торгівельне 

підприємництво 

6.030501 

6.030502 

6.030503 

6.030504 

6.030505 

 

6.030506 

6.030507 

6.030508 

6.030509 

6.030510 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

1. Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної мови; 

2. Фаховий іспит 

1 Курс 
освітньо-
професійна 

програма - 1p 4м. 
  

інші спеціальності 

 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

1. Фаховий іспит 

(додатковий); 

2. Єдиний 

вступний іспит 

з іноземної 

мови;  

3. Фаховий іспит 

1 Курс 
освітньо-

професійна 

програма - 1p 4м. 
  



  072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 
ВСЬОГО:      

економічна теорія 

економічна кібернетика 

міжнародна економіка 

економіка підприємства 

управління персоналом та 

економіка праці 

прикладна статистика 

маркетинг 

фінанси і кредит 

облік і аудит 

товарознавство і торгівельне 

підприємництво 

6.030501 

6.030502 

6.030503 

6.030504 

6.030505 

 

6.030506 

6.030507 

6.030508 

6.030509 

6.030510 

072 
Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Управління фінансово-

економічною безпекою 

1. Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної мови; 

2. Фаховий іспит 

1 Курс 
освітньо-

професійна 
програма - 1p 4м. 

  

інші спеціальності  072 
Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Управління фінансово-

економічною безпекою 

1. Фаховий іспит 

(додатковий); 

2. Єдиний 

вступний іспит 

з іноземної 

мови;  

3. Фаховий іспит 

1 Курс 
освітньо-
професійна 

програма - 1p 4м. 
  

Факультет менеджменту 
  073 Менеджмент ВСЬОГО:    0 60 

економічна теорія 

економічна кібернетика 

міжнародна економіка 

економіка підприємства 

управління персоналом та 

економіка праці 

прикладна статистика 

маркетинг 

фінанси і кредит 

облік і аудит 

товарознавство і торгівельне 

підприємництво 

менеджмент 

6.030501 

6.030502 

6.030503 

6.030504 

6.030505 

 

6.030506 

6.030507 

6.030508 

6.030509 

6.030510 

 

6.030601 

073 Менеджмент Менеджмент 

1. Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної мови; 

2. Фаховий іспит 

1 Курс 
освітньо-

професійна 
програма - 1p 4м. 

  

інші спеціальності  073 Менеджмент Менеджмент 

1. Фаховий іспит 

(додатковий); 

2. Єдиний 

вступний іспит 

з іноземної 

мови;  

3. Фаховий іспит 

1 Курс 
освітньо-

професійна 

програма - 1p 4м. 
  



  281 
Публічне управління та 

адміністрування 
ВСЬОГО:    0 50 

економічна теорія 

економічна кібернетика 

міжнародна економіка 

економіка підприємства 

управління персоналом та 

економіка праці 

прикладна статистика 

маркетинг 

фінанси і кредит 

облік і аудит 

товарознавство і торгівельне 

підприємництво 

менеджмент 

6.030501 

6.030502 

6.030503 

6.030504 

6.030505 

 

6.030506 

6.030507 

6.030508 

6.030509 

6.030510 

 

6.030601 

281 
Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

1. Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної мови; 

2. Фаховий іспит 

1 Курс 
освітньо-

професійна 
програма - 1p 4м. 

  

інші спеціальності  281 
Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

1. Фаховий іспит 

(додатковий); 

2. Єдиний 

вступний іспит 

з іноземної 

мови;  

3. Фаховий іспит 

1 Курс 
освітньо-
професійна 

програма - 1p 4м. 
  

Інженерно-енергетичний факультет 

  
015 Професійна освіта ВСЬОГО: 

   
3 37 

професійна освіта 

6.010104 015 Професійна освіта 

Технологія виробництва і 

переробка продуктів 

сільського господарства 

1. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька); 

2. Фаховий іспит 

1 Курс 
освітньо-

професійна 

програма - 1p 4м. 
  

інші спеціальності 

 

015 Професійна освіта 

Технологія виробництва і 

переробка продуктів 

сільського господарства 

1. Фаховий іспит 

(додатковий); 

2. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька);  

3. Фаховий іспит 

1 Курс 
освітньо-
професійна 

програма - 1p 4м. 
  



 

 

141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

ВСЬОГО:    6 44 

електротехніка та 

електротехнології 

електромеханіка 

енергетика та електротехнічні 

системи в агропромисловому 

комплексі 

6.050701 

 

6.050702 

6.100101 
141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

1. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька); 

2. Фаховий іспит 

1 Курс 
освітньо-
професійна 

програма - 1p 4м. 
  

інші спеціальності  141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

1. Фаховий іспит 

(додатковий); 

2. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька);  

3. Фаховий іспит 

1 Курс 
освітньо-

професійна 

програма - 1p 4м. 
  

  208 Агроінженерія ВСЬОГО:    19 56 

процеси, машини та 

обладнання агропромислового 

виробництва 

6.100101 

208 Агроінженерія Агроінженерія 

1. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька); 

2. Фаховий іспит 

1 Курс 
освітньо-

професійна 
програма - 1p 4м. 

  

інші спеціальності  208 Агроінженерія Агроінженерія 

1. Фаховий іспит 

(додатковий); 

2. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька);  

3. Фаховий іспит 

1 Курс 
освітньо-
професійна 

програма - 1p 4м. 
  

Факультет агротехнології 
  201 Агрономія ВСЬОГО:    16 59 

геодезія, картографія та 

землеустрій 

агрономія 

лісове і садово-паркове 

господарство 

лісозаготівля 

захист рослин 

6.080101 

 

6.090101 

6.090103 

 

6.090104 

6.090105 

201 Агрономія Агрономія 

1. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька); 

2. Фаховий іспит 

1 Курс 
освітньо-

професійна 
програма - 1p 4м. 

  



інші спеціальності  201 Агрономія Агрономія 

1. Фаховий іспит 

(додатковий); 

2. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька);  

3. Фаховий іспит 

1 Курс 
освітньо-

професійна 

програма - 1p 4м. 
  

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології 

 

 

152 

Метрологія та 

інформаційно-

вимірювальна техніка 

ВСЬОГО:    4 21 

метрологія та інформаційно-

вимірювальні технології 

метрологія, стандартизація та 

сертифікація 

приладобудування 

оптотехніка 

біотехнологія 

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

6.051001 

 

6.051002 

 

6.051003 

6.051004 

6.051401 

6.090102 

152 

Метрологія та 

інформаційно- 

вимірювальна техніка 

Метрологія та 

інформаційно- 

вимірювальна техніка 

1. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька); 

2. Фаховий іспит 

1 Курс 
освітньо-

професійна 

програма - 1p 4м. 
  

Інші спеціальності  152 

Метрологія та 

інформаційно- 

вимірювальна техніка 

Метрологія та 

інформаційно- 

вимірювальна техніка 

1. Фаховий іспит 

(додатковий); 

2. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька);  

3. Фаховий іспит 

1 Курс 
освітньо-

професійна 

програма - 1p 4м. 
  

 

 

204 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

ВСЬОГО:    11 64 

біотехнологія 

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

водні біоресурси та 

аквакультура 

рибальство 

6.051401 

6.090102 

 

 

6.090201 

 

6.090202 

152 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька); 

2. Фаховий іспит 

1 Курс 
освітньо-
професійна 

програма - 1p 4м. 
  



Інші спеціальності  152 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1. Фаховий іспит 

(додатковий); 

2. Іноземна мова 

(англійська, 

французька, 

німецька);  

3. Фаховий іспит 

1 Курс 
освітньо-
професійна 

програма - 1p 4м. 
  

* – дані наведено за результатами прийому у 2018 році 


