
                                                                                                         Додаток №1 

                                                                             до наказу №  55 від 02.04.2021 р. 

 

 

Вартість платних освітніх послуг, 

що надаються для здобуття освіти за освітніми ступенями 

на 2021 рік 

 

Напрям підготовки Вартість, грн. 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 
код Назва 

 
Освітній ступінь «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти 

201 «Агрономія» 11495 9185 

101 «Екологія » 11495 9185 

193 «Геодезія  та землеустрій» 11495 9185 

203 «Садівництво та виноградарство» 11495 9185 

206 «Садово-паркове господарство» 11495 9185 

202 « Захист і карантин рослин» 11495 9185 

204 «Технологія виробництва та переробки продукції 

тваринництва» 

11495 9185 

208 «Агроінженерія» 11495 9185 

141 «Електроенергетика,електротехніка та 

електромеханіка» 

11495 9185 

015 «Професійна освіта » («Технологія виробництва і 

переробки сільського господарства» 

11495 9185 

275 «Транспортні технології »  
( на автомобільному транспорті) 

11495 9185 

274 «Автомобільний транспорт» 11495 9185 

Освітній ступінь «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» 

201 «Агрономія» 11495 9185 

101 «Екологія»  11495 9185 

193 «Геодезія  та землеустрій »  11495 9185 

203 «Садівництво та виноградарство»   11495 9185 

206 «Садово – паркове господарство»  11495 9185 

202 «Захист і карантин рослин» 11495 9185 

204 «Технологія виробництва та переробки продукції 

тваринництва»   

11495 9185 

208 «Агроінженерія»  11495 9185 

141 «Електроенергетика,електротехніка та 

електромеханіка» 

11495 9185 

015 «Професійна освіта» («Технологія виробництва і 

переробка продуктів сільського господарства») 
11495 9185 

275 «Транспортні технології » (« на автомобільному 

транспорті») 
11495 9185 

274 «Автомобільний транспорт» 11495 9185 

Освітній ступінь «Магістр» ОС «Бакалавр» 

201 «Агрономія» 13125 13125 

101 «Екологія » 13125 13125 

193 «Геодезія  та землеустрій» 13125 13125 

203 «Садівництво та виноградарство» 13125 13125 

206 «Садово-паркове господарство» 13125 13125 

204 «Технологія виробництва та переробки продукції 13125 13125 



тваринництва» 

208 «Агроінженерія»  13125 13125 

141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

13125 13125 

015 «Професійна освіта» («Технологія виробництва і 

переробка продуктів сільського господарства») 
13125 13125 

275 «Транспортні технології » (« на автомобільному 

транспорті») 
13125 13125 

 

 
 



                                                                                                         Додаток №1 

                                                                             до наказу № 76 від 18.05.2021р. 

 

 

Вартість платних освітніх послуг, 

що  надаються  для здобуття  освіти  на основі індикативної собівартості 

на 2021-2022 навчальний рік 

                                                                      

                                 Напрям підготовки Вартість, грн. 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 
код                         Назва 

 

Освітній ступінь «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти 
073 «Менеджмент» 23900 9500 

071 «Облік і оподаткування» 23900 9500 

051 «Економіка » 23900 9500 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 23900 9500 

281 «Публічне управління та адміністрування» 23900 9500 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

23900 9500 

Освітній ступінь «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст»   
211 Ветеринарна медицина  23900 - 

073 «Менеджмент» 23900 9500 

071 «Облік і оподаткування» 23900 9500 

051 «Економіка » 23900 9500 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 23900 9500 

281 «Публічне управління та адміністрування» 23900 9500 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

23900 9500 

Освітній ступінь «Магістр» на основі повної загальної середньої освіти 

211 Ветеринарна медицина» 

(лише денна форма навчання) 

23900 - 

Освітній ступінь «Магістр» на основі ОКР « Молодший спеціаліст» 
211 Ветеринарна медицина» 

(лише денна форма навчання) 

23900 - 

Освітній ступінь «Магістр» ОС «Бакалавр» 

211 «Ветеринарна медицина»  29700 - 

073 «Менеджмент»  29700 13500 

071  «Облік і оподаткування» 29700 13500 

051  «Економіка»  29700 13500 

072 «Фінанси ,банківська справа та страхування»  29700 13500 

281 «Публічне управління та адміністрування»  29700 13500 

076 «Підприємництво,торгівля та біржова 

діяльність»  

29700 13500 

 


