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Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на 

другий (третій) курс (на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,  

ступінь молодшого бакалавра/фахового молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра 

 

Денна/заочна, Бакалавр на 2 курс (на вакантні місця) 

Споріднені спеціальності  

 інші спеціальності  

ОКР молодшого спеціаліста, ступінь 

молодшого бакалавра, 

 фахового молодшого бакалавра 

Спеціальності ступеня бакалавра  Спеціалізація 

(освітня програма) 
Вступні випробування Курс 

Термін 

навчання 

 

Назва Код Код Назва Денна Заочна 

    035 Філологія   
  

  

інші спеціальності, 

на основі фахового молодшого 
бакалавра 

  035 Філологія  

035.041 Германські мови та 
літератури (переклад 

включно), перша - 

англійська 

за результатами НМТ: 

1.Українська мова 

2. Історія України або 
математика 

Мотиваційний лист 

2 Курс 2 р 10 м 2 р 10 м 

за результатами балів ЗНО 
2019-2021 років: 

1. Українська мова та 

література 

2. Історія України або 
математика або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або 

фізика, або хімія 
Мотиваційний лист 

    051 Економіка    
  

  

інші спеціальності, 
на основі фахового молодшого 

бакалавра 

  051 Економіка  

Управління персоналом 

міжнародних корпорацій 
за результатами НМТ: 

1.Українська мова 
2. Історія України або 

математика 

Мотиваційний лист 
2 Курс 2 р 10 м 2 р 10 м 

Управління персоналом та 

економіка праці 

Економічна кібернетика 
за результатами балів ЗНО 

2019-2021 років: 

1. Українська мова та 

література 

2. Історія України або 

Бізнес-економіка 

Міжнародна економіка 



Споріднені спеціальності  

 інші спеціальності  

ОКР молодшого спеціаліста, ступінь 

молодшого бакалавра, 

 фахового молодшого бакалавра 

Спеціальності ступеня бакалавра  Спеціалізація 

(освітня програма) 
Вступні випробування Курс 

Термін 

навчання 

 

Назва Код Код Назва Денна Заочна 

математика або іноземна мова, 
або біологія, або географія, 

або фізика, або хімія 

Мотиваційний лист 

    071 Облік і оподаткування   
  

  

інші спеціальності, 
на основі фахового молодшого 

бакалавра 

  071 Облік і оподаткування  Облік і аудит 

за результатами НМТ: 

1.Українська мова 

2. Історія України або 

математика 
Мотиваційний лист 

2 Курс 2 р 10 м 2 р 10 м 

за результатами балів ЗНО 

2019-2021 років: 

1. Українська мова та 
література 

2. Історія України або 

математика або іноземна мова, 

або біологія, або географія, 
або фізика, або хімія 

Мотиваційний лист 

    072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 
  

  
  

інші спеціальності, 

на основі фахового молодшого 
бакалавра 

  072 
Фінанси, банківська справа 

та страхування  

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

за результатами НМТ: 

1.Українська мова 
2. Історія України або 

математика 

Мотиваційний лист 

2 Курс 2 р 10 м 2 р 10 м 

за результатами балів ЗНО 

2019-2021 років: 

1. Українська мова та 

література 

2. Історія України або 

математика або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або 

фізика, або хімія 
Мотиваційний лист 

    073 Менеджмент   
  

  

інші спеціальності, 

на основі фахового молодшого 
бакалавра 

  073 Менеджмент  
Менеджмент 

Бізнес-адміністрування 

за результатами НМТ: 

1.Українська мова 

2. Історія України або 
математика 

Мотиваційний лист 2 Курс 2 р 10 м 2 р 10 м 

за результатами балів ЗНО 
2019-2021 років: 

1. Українська мова та 

література 



Споріднені спеціальності  

 інші спеціальності  

ОКР молодшого спеціаліста, ступінь 

молодшого бакалавра, 

 фахового молодшого бакалавра 

Спеціальності ступеня бакалавра  Спеціалізація 

(освітня програма) 
Вступні випробування Курс 

Термін 

навчання 

 

Назва Код Код Назва Денна Заочна 

2. Історія України або 

математика або іноземна мова, 
або біологія, або географія, або 

фізика, або хімія 

Мотиваційний лист 

    075 Маркетинг   
  

  

інші спеціальності, 
на основі фахового молодшого 

бакалавра 

  075 Маркетинг  
Маркетинг 

Інтернет-маркетинг 

за результатами НМТ: 
1.Українська мова 

2. Історія України або 

математика 
Мотиваційний лист 

2 Курс 2 р 10 м 2 р 10 м 

за результатами балів ЗНО 

2019-2021 років: 

1. Українська мова та 

література 

2. Історія України або 

математика або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія 

Мотиваційний лист 

    076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність  
  

  
  

інші спеціальності, 
на основі фахового молодшого 

бакалавра 

  076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність  

Підприємництво, торгівля 

та логістика 

за результатами НМТ: 

1.Українська мова 
2. Історія України або 

математика 

Мотиваційний лист 
2 Курс 

  

Експертиза та митна справа 

2 р 10 м 2 р 10 м 

Митна справа в 
міжнародній торгівлі 

за результатами НМТ: 
1.Українська мова 

2. Історія України або 

математика 
Мотиваційний лист 

    081 Право   
  

  

на основі фахового молодшого 

бакалавра 
 081 Право  Право 

за результатами НМТ: 

1.Українська мова 

2. Історія України або 
математика 

Мотиваційний лист 

3 Курс 1 р 10 м 1 р 10 м 



Споріднені спеціальності  

 інші спеціальності  

ОКР молодшого спеціаліста, ступінь 

молодшого бакалавра, 

 фахового молодшого бакалавра 

Спеціальності ступеня бакалавра  Спеціалізація 

(освітня програма) 
Вступні випробування Курс 

Термін 

навчання 

 

Назва Код Код Назва Денна Заочна 

за результатами балів ЗНО 
2019-2021 років: 

1. Українська мова та 

література 

2. Історія України або 

математика або іноземна мова, 

або біологія, або географія, 

або фізика, або хімія 

Мотиваційний лист 

інші спеціальності 

 
  081 Право  Право 

за результатами НМТ: 

1.Українська мова 

2. Історія України або 
математика 

Мотиваційний лист 

2 Курс 2 р 10 м 2 р 10 м 

за результатами балів ЗНО 

2019-2021 років: 
1. Українська мова та 

література 

2. Історія України або 
математика або іноземна мова, 

або біологія, або географія, 

або фізика, або хімія 
Мотиваційний лист 

    122 Комп’ютерні науки    
  

  

інші спеціальності, 

на основі фахового молодшого 

бакалавра 

  122 Комп’ютерні науки  Комп'ютерні науки 

за результатами НМТ: 
1.Українська мова 

2. Історія України або 

математика 
Мотиваційний лист 

2 Курс 2 р 10 м 2 р 10 м за результатами балів ЗНО 

2019-2021 років: 

1. Українська мова 

2. Історія України або 

математика або іноземна мова, 

або біологія, або географія, 
або фізика, або хімія 

Мотиваційний лист 

інші спеціальності, 
на основі фахового молодшого 

бакалавра 
 

162 
Біотехнології та 

біоінженерія  

за результатами НМТ: 

1.Українська мова 
2. Історія України або 

математика 

Мотиваційний лист 

 
  



Споріднені спеціальності  

 інші спеціальності  

ОКР молодшого спеціаліста, ступінь 

молодшого бакалавра, 

 фахового молодшого бакалавра 

Спеціальності ступеня бакалавра  Спеціалізація 

(освітня програма) 
Вступні випробування Курс 

Термін 

навчання 

 

Назва Код Код Назва Денна Заочна 

за результатами балів ЗНО 
2019-2021 років: 

1. Українська мова 

2. Історія України або 

математика або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або 

фізика, або хімія 

Мотиваційний лист 

  162 
Біотехнології та 

біоінженерія  
Біотехнологія 

2 Курс 2 р 10 м 2 р 10 м 

    181 Харчові технології   
  

  

інші спеціальності, 
на основі фахового молодшого 

бакалавра 

  181 Харчові технології  
Харчові технології та 
інженерія 

Ресторанні технології 

за результатами НМТ: 
1.Українська мова 

2. Історія України або 

математика 
Мотиваційний лист 

2 Курс 2 р 10 м 2 р 10 м 

за результатами балів ЗНО 

2019-2021 років: 
 

1. Українська мова 

2. Історія України або 

математика або іноземна мова, 

або біологія, або географія, 
або фізика, або хімія 

Мотиваційний лист 

    241 
Готельно-ресторанна 

справа  
  

  
  

ресторанне обслуговування 

готельно-ресторанна справа 

5.14010102 

241 

241 Готельно-ресторанна справа  
Готельно-ресторанна 
справа 

за результатами НМТ: 

1.Українська мова 

2. Історія України або 
математика 

Мотиваційний лист 

2 Курс 2 р 10 м 2 р 10 м 

готельне обслуговування 5.14010101 

за результатами балів ЗНО 

2019-2021 років: 

1. Українська мова та 

література 

2. Історія України або 

математика або іноземна мова, 
або біологія, або географія, 

або фізика, або хімія 

Мотиваційний лист 

інші спеціальності, 

на основі фахового молодшого 
бакалавра 

  241 Готельно-ресторанна справа  
Готельно-ресторанна 

справа 

за результатами НМТ: 

1.Українська мова 

2. Історія України або 
математика 

Мотиваційний лист 

2 Курс 2 р 10 м 2 р 10 м 



Споріднені спеціальності  

 інші спеціальності  

ОКР молодшого спеціаліста, ступінь 

молодшого бакалавра, 

 фахового молодшого бакалавра 

Спеціальності ступеня бакалавра  Спеціалізація 

(освітня програма) 
Вступні випробування Курс 

Термін 

навчання 

 

Назва Код Код Назва Денна Заочна 

за результатами балів ЗНО 
2019-2021 років: 

1. Українська мова та 

література 

2. Історія України або 

математика або іноземна мова, 

або біологія, або географія, 

або фізика, або хімія 

Мотиваційний лист 

    242 Туризм   
  

  

туристичне обслуговування 

туризм 

5.14010301 

242 
242 Туризм  Туризм 

за результатами НМТ: 

1.Українська мова 
2. Історія України або 

математика 

Мотиваційний лист 

2 Курс 2 р 10 м 2 р 10 м 

за результатами балів ЗНО 

2019-2021 років: 

1. Українська мова та 

література 

2. Історія України або 

математика або іноземна мова, 

або біологія, або географія, 
або фізика, або хімія 

Мотиваційний лист 

інші спеціальності, 
на основі фахового молодшого 

бакалавра 

  242 Туризм  Туризм 

за результатами НМТ: 
1.Українська мова 

2. Історія України або 

математика 
Мотиваційний лист 

2 Курс 2 р 10 м 2 р 10 м 

за результатами балів ЗНО 

2019-2021 років: 

1. Українська мова та 

література 

2. Історія України або 

математика або іноземна мова, 

або біологія, або географія, 
або фізика, або хімія 

Мотиваційний лист 

    292 
Міжнародні економічні 

відносини 
  

  
  

інші спеціальності, 
на основі фахового молодшого 

бакалавра 

  292 
Міжнародні економічні 

відносини 
Міжнародний бізнес 

за результатами НМТ: 

1.Українська мова 
2. Історія України або 

математика 

Мотиваційний лист 

2 Курс 2 р 10 м 2 р 10 м 



Споріднені спеціальності  

 інші спеціальності  

ОКР молодшого спеціаліста, ступінь 

молодшого бакалавра, 

 фахового молодшого бакалавра 

Спеціальності ступеня бакалавра  Спеціалізація 

(освітня програма) 
Вступні випробування Курс 

Термін 

навчання 

 

Назва Код Код Назва Денна Заочна 

за результатами балів ЗНО 
2019-2021 років: 

1. Українська мова та 

література 
2. Історія України або 

математика або іноземна мова, 

або біологія, або географія, 
або фізика, або хімія 

Мотиваційний лист 

Денна/заочна форми, Бакалавр на 3 курс (на вакантні місця) на основі молодшого спеціаліста/молодшого бакалавра 

    051 Економіка   
  

  

економіка підприємства       
економіка 

5.03050401 
051 

051 Економіка  

Економічна кібернетика  за результатами НМТ: 
1.Українська мова 

2. Історія України або 

математика 
Мотиваційний лист 

3 Курс 1 р 10 м 1 р 10 м 

Управління персоналом та 

економіка праці 

прикладна статистика   5.03050601 

за результатами балів ЗНО 

2019-2021 років: 
1. Українська мова та 

література 

2. Історія України або 
математика або іноземна мова, 

або біологія, або географія, 

або фізика, або хімія 
Мотиваційний лист 

Бізнес-економіка 

Міжнародна економіка 

    071 Облік і оподаткування 
   

  

оціночна діяльність   5.03050802 

071 Облік і оподаткування  Облік і аудит 

за результатами НМТ: 

1.Українська мова 

2. Історія України або 
математика 

Мотиваційний лист 

3 Курс 1 р 10 м 1 р 10 м бухгалтерський облік   

облік і оподаткування 

5.03050901 

071 

за результатами балів ЗНО 

2019-2021 років: 

1. Українська мова та 

література 
2. Історія України або 

математика або іноземна мова, 

або біологія, або географія, 
або фізика, або хімія 

Мотиваційний лист 

    072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 
  

  
  

фінанси і кредит  

фінанси, банківська справа та 
страхування 

5.03050801 

072 
072 

Фінанси, банківська справа 

та страхування  

Фінанси, банківська справа 

та страхування  
Фінанси і кредит 

за результатами НМТ: 

1.Українська мова 
2. Історія України або 

3 Курс 1 р 10 м 1 р 10 м 



Споріднені спеціальності  

 інші спеціальності  

ОКР молодшого спеціаліста, ступінь 

молодшого бакалавра, 

 фахового молодшого бакалавра 

Спеціальності ступеня бакалавра  Спеціалізація 

(освітня програма) 
Вступні випробування Курс 

Термін 

навчання 

 

Назва Код Код Назва Денна Заочна 

математика 
Мотиваційний лист 

бухгалтерський облік     5.03050901 
за результатами балів ЗНО 

2019-2021 років: 
1. Українська мова та 

література 

2. Історія України або 
математика або іноземна мова, 

або біологія, або географія, 

або фізика, або хімія 
Мотиваційний лист 

оціночна діяльність    5.03050802 

    073 Менеджмент   
  

  

організація обслуговування на 

транспорті                        
5.03060102 

073 Менеджмент  
Менеджмент 

Бізнес-адміністрування 

за результатами НМТ: 

1.Українська мова 

2. Історія України або 
математика 

Мотиваційний лист 

3 Курс 1 р 10 м 1 р 10 м 
організація виробництва     

менеджмент        

5.03060101 

073 

за результатами балів ЗНО 
2019-2021 років: 

1. Українська мова та 

література 
2. Історія України або 

математика або іноземна мова, 

або біологія, або географія, 
або фізика, або хімія 

Мотиваційний лист 

    075 Маркетинг   
  

  

маркетингова діяльність   

маркетинг         

5.03050701 

075 

075 Маркетинг  Маркетинг 

за результатами НМТ: 

1.Українська мова 
2. Історія України або 

математика 

Мотиваційний лист 

3 Курс 1 р 10 м 1 р 10 м 

комерційна діяльність  5.03050702 

за результатами балів ЗНО 
2019-2021 років: 

1. Українська мова та 

література 
2. Історія України або 

математика або іноземна мова, 

або біологія, або географія, 
або фізика, або хімія 

Мотиваційний лист 

    076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
  

  
  

інформаційна діяльність 

підприємства 
5.03050201 076 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність  

Товарознавство і 

торговельне 

за результатами НМТ: 

1.Українська мова 
3 Курс 1 р 10 м 1 р 10 м 



Споріднені спеціальності  

 інші спеціальності  

ОКР молодшого спеціаліста, ступінь 

молодшого бакалавра, 

 фахового молодшого бакалавра 

Спеціальності ступеня бакалавра  Спеціалізація 

(освітня програма) 
Вступні випробування Курс 

Термін 

навчання 

 

Назва Код Код Назва Денна Заочна 

економіка підприємства              5.03050401 
підприємництво  2. Історія України або 

математика 

Мотиваційний лист Підприємництво, торгівля 

та логістика 
маркетингова діяльність           5.03050701 

комерційна діяльність  5.03050702 

товарознавство та комерційна 

діяльність   
підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність    

5.03051001 

 

076 
Митна справа в 

міжнародній торгівлі 

за результатами балів ЗНО 
2019-2021 років: 

1. Українська мова та 

література 
2. Історія України або 

математика або іноземна мова, 

або біологія, або географія, 
або фізика, або хімія 

Мотиваційний лист 

організація заготівель і 
товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

5.03051002 

Експертиза та митна справа 
організація обслуговування 
населення 

5.14010202 

    081 Право   
  

  

правознавство          5.03040101 081 Право  Право 

за результатами НМТ: 

1.Українська мова 
2. Історія України або 

математика 

Мотиваційний лист 

3 Курс 1 р 10 м 1 р 10 м 
за результатами балів ЗНО 

2019-2021 років: 

1. Українська мова та 
література 

2. Історія України або 
математика або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або 

фізика, або хімія 
Мотиваційний лист 

право 081 081 Право Право 

за результатами НМТ: 

1.Українська мова 

2. Історія України або 
математика 

Мотиваційний лист 

3 Курс 1 р 10 м 1 р 10 м 

за результатами балів ЗНО 
2019-2021 років: 

1. Українська мова та 

література 
2. Історія України або 

математика або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія 

Мотиваційний лист 



Споріднені спеціальності  

 інші спеціальності  

ОКР молодшого спеціаліста, ступінь 

молодшого бакалавра, 

 фахового молодшого бакалавра 

Спеціальності ступеня бакалавра  Спеціалізація 

(освітня програма) 
Вступні випробування Курс 

Термін 

навчання 

 

Назва Код Код Назва Денна Заочна 

    122 Комп’ютерні науки    
  

  

обслуговування програмних систем 

і комплексів    

5.05010101 

 

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 

за результатами НМТ: 
1.Українська мова 

2. Історія України або 

математика 

Мотиваційний лист 

3 Курс 1 р 10 м 1 р 10 м 

обслуговування комп'ютерних 
систем і мереж        

5.05010201 

розробка програмного забезпечення   5.05010301 за результатами балів ЗНО 
2019-2021 років: 

1. Українська мова 

2. Історія України або 
математика або іноземна мова, 

або біологія, або географія, 

або фізика, або хімія 
Мотиваційний лист 

обслуговування систем баз даних і 

знань 
5.05010102 

спеціальності галузі знань 12  

    162 
Біотехнології та 

біоінженерія 
  

  
  

біохімічне виробництво   5.05140101 162 
Біотехнології та 

біоінженерія  
Біотехнологія 

за результатами НМТ: 
1.Українська мова 

2. Історія України або 

математика 
Мотиваційний лист 

3 Курс 1 р 10 м 1 р 10 м 
за результатами балів ЗНО 

2019-2021 років: 
1. Українська мова 

2. Історія України або 

математика або іноземна мова, 
або біологія, або географія, або 

фізика, або хімія 

Мотиваційний лист 

    181 Харчові технології   
  

  

виробництво харчової продукції 5.05170101 

181 Харчові технології  
Харчові технології та 
інженерія 

Ресторанні технології 

за результатами НМТ: 

1.Українська мова 

2. Історія України або 
математика 

Мотиваційний лист 3 Курс 1 р 10 м 1 р 10 м 

консервування 5.05170102 

зберігання і переробка зерна   5.05170103 

виробництво хліба, кондитерських, 
макаронних виробів і харчових 

концентратів 

5.05170104 

за результатами балів ЗНО 
2019-2021 років: 

1. Українська мова 
виробництво цукристих речовин та 

полісахаридів 
5.05170105 



Споріднені спеціальності  

 інші спеціальності  

ОКР молодшого спеціаліста, ступінь 

молодшого бакалавра, 

 фахового молодшого бакалавра 

Спеціальності ступеня бакалавра  Спеціалізація 

(освітня програма) 
Вступні випробування Курс 

Термін 

навчання 

 

Назва Код Код Назва Денна Заочна 

бродильне виробництво і 

виноробство 
5.05170106 

2. Історія України або 
математика або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або 

фізика, або хімія 
Мотиваційний лист 

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 

 


