
















































































































































































Магістр на основі ОКР молодший спеціаліст, ступеня бака.гаавр, ОС спеціаліст 
Факультет ветеринарної гігієни, екологїї та права 

Ветеринарна Ве теринарна rігієна, Бе,�-еринарна гігієна, 
4р lОм 

21 212 90 . . ОКР мо л. . . 20000.00 . . . . 

медндина санітdf.)ія і експертиза санітарія і експ ертиза 
спеціаліст 

Ветерина рна Ветеринарна гігієна , Ветеринарна гігієна, 
lр4м 

21 212 90 . с1уп еия . . 20000.00 . . . 
медпцина са нітарія і експ ерmза са нітарія і експ ертиз а 

ба.калавра 

10 Природничі науки 101 Екологія Еколо гія 85 . 45 lp 4м . Ір4м 17000.00 . 16000.00 НД1486734 01.07.2021 р. 

Фармація, промислова Фармація, промислова 
Зр \Ом 4р6м 

22 Охоро на здоров'я 226 
фармація фарма ція 

15 . 25 ОКР мо л. . ОКРмол. 20000.00 . 19000.00 
сп еціаліст сп еціаліст 

Освіта/П едаго гіка 
Ocвirni, п едаrоrічні Освітні, педаrо гічні 

40 . 35 lp 4м . Ір4м 17000.00 . 16000.00 УД\4007302 О\.(}7.2023 р. 
01 011 

1 -rау ки на у ки 

Право 081 Прав о Право . lp 4м . Ір 4м 18000.00 . 17000.00 НД 1486740 01.07.2022 р. 

Факультет ветеринарної медицини 
17000.00 

Бетеринариа БетерН!іарна 
4р \Ом (60000 

211 . . ОКР мол. . для . . 

медицина медидииа 
сп еціаліст іноземних 

21 
Ве-гер1шарна громадян) 

медицина 
20000.00 

В етеринарна Ве-геринарна 
lp 4м (60000 

211 130 . . ступе ня . . для . . 

медицина медиднпа 
ба ка лавра іно земних 

rромццян) 

Факультет економіки та менеджменту 

05 
Со ціальні та 

051 Еко номіка 
Еко номіка довкілля і 

зо о зо lр4м Ір4м 18000.00 17000.00 
Умовна а кредита ція 

п оведінкові на у ки приро дних ресурсів 
. . 

терміном Ір 

Управління та 
Менеджмент 25 о 20 Ір 4м . Ір 4м 18000.00 . 17000.00 НД 1486731 01.07.2021 р. 

07 
а дмініструва ння 073 

У пра вління та 
073 Менеджме1rг 25 о 20 

адміністрування 

Менед жмент орга нізацій 

Менеджмент
lр4м . lp 4м 18000.00 . 17000.00 . . 

07 
Упра вління та П ублічне управліЕr.ня П ублічне управління та 

зо о о Ір 4м Ір4м 18000.00 16000.00 . НД 1486741 О 1.07.2022 р. 
а дмі11іструв ання 

281 
та адміністр уваІІJІЯ а дміністрування 

Управління та 
Про то кол НАЗЯВО № 24 

адміністрування 
Маркети11г Маркетинг 40 о 40 Ір 4м . lp 4м 18000.00 . 17000.00 (41 ) від 15.12.2020 

07 
075 

(а кредитація 5 р) 
Сфера 

Туризм Туризм зо о 20 Ір 4м . Ір4м 18000.00 . 17000.00 
УД 

О 1.07.2022 р. 
24 обслуг овува ння 242 14003266 

ІТ - сфери 































Економіка довкіmш і природних 
Іноземна мова (ЄВІ) 

051 Економіка Фаховий іспит; 1 Курс lp 4м 
ресурсів 

Інші спеціальності 

073 Менеджмент( фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції) 

073 Менеджмент Менеджмент організацій Іноземна мова (ЄВІ) 1 Курс lp 4м 
Фаховий іспит; 

економічна теорія 

економічна кібернетика 

міжнародна економіка 

економіка підприємства 

управління персоналом та економіка 

праці 

прикладна статистика 

маркетинг 

фінанси і кредит 

облік і аудит 

товарознавство і торговельне 
підприємництво 

менеджмент 

073 Менеджмент Іноземна мова (ЄВІ) 1 Курс lp 4м 
Менеджмент 

ІТ - сфери 
Фаховий іспит; 

економічна теорія 

економічна кібернетика 

міжнародна економіка 

економіка підприємства 

управління персоналом та економіка 

праці 

прикладна статистика 

маркетинг 

фінанси і кредит 

облік і аудит 



товарознавство і торговельне 

підприємництво 

менеджмент 

Іноземна мова (ЄВІ) 

073 Менеджмент Менеджмент організацій Фаховий іспит; 1 Курс lp 4м 

Інші спеціальності 

Іноземна мова (ЄВІ) 

073 Менеджмент Фаховий іспит; 1 Курс lp 4м 
Менеджмент 

ІТ сфери 

Інші спеціальності 

Публічне управління та 
281 адміністоvвання( фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції) 

економічна теорія 

економічна кібернетика 

міжнародна економіка 

економіка підприємства 

управління персоналом та економіка 
Публічне управління Іноземна мова (ЄВІ) 

праці Публічне управління та 
281 та Фаховий іспит; 1 Курс lp 4м 

прикладна статистика адмш1стрування 
адмш1стрування 

маркетинг 

фінанси і кредит 

облік і аудит 

товарознавство і торговельне 

підприємництво 

менеджмент 












