


Прикладна комп'ютерна інженерія 

(Програмне забезпечення інформаційних 

технологій Інтернету речей)

64 200

Прикладна механіка (Інтегровані технології 

машинобудування  )
56 000

Прикладна механіка (Інструментальне 

виробництво)
56 000

Прикладна механіка (Технологія 

автоматизованого виробництва )
56 000

Прикладна механіка (Металорізальні верстати та 

системи)
56 000

Прикладна механіка (Інженерія логістичних 

систем)
56 000

Прикладна механіка (Інженерія мехатронних 

гідро- пневмосистем)
56 000

Прикладна механіка (Стандартизація, 

сертифікація та управління якістю продукції)
56 000

Прикладна механіка (Комп’ютерне моделювання 

та інтегровані технології обробки тиском)
56 000

Прикладна механіка (Комп’ютеризоване ливарне 

виробництво, художне та ювелірне литво)
56 000

Прикладна механіка (Цифрова гідравліка, 

гідромашини та гідропневмоприводи)
56 000

Прикладна механіка (Зварювання та спорідненні 

процеси та технології)
56 000

Прикладна механіка (Комп`ютерне моделювання 

технічних систем)
56 000

Прикладна механіка (Комп’ютеризоване 

ливарне виробництво, художне та ювелірне 

литво)

59 000

Прикладна механіка (Цифрова гідравліка, 

гідромашини та гідропневмоприводи)
59 000

Прикладне матеріалознавство, новітні технології 

та комп’ютерний дизайн матеріалів (Прикладне 

матеріалознавство та комп’ютерна інженерія 

матеріалів)

56 000

Прикладне матеріалознавство, новітні технології 

та комп’ютерний дизайн матеріалів (Нові 

функціональні матеріали та нанотехнології)

56 000

Галузеве машинобудування (Автомобілі і 

трактори)
56 000

Галузеве машинобудування (Автоматизоване 

проектування транспортних засобів  високої 

прохідності )

56 000

Галузеве машинобудування (Машини і механізми 

нафтогазових промислів)
56 000

Галузеве машинобудування (Підйомно-

транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні 

машини і обладнання)

56 000

Галузеве машинобудування (Обладнання 

хімічних виробництв і підприємств будівельних 

матеріалів)

56 000

Галузеве машинобудування (Обладнання 

переробних і харчових виробництв )
56 000

Галузеве машинобудування (Автоматизовані та 

роботизовано технологічні комплекси в 

машинобудуванні)

56 000

Галузеве машинобудування (Мехатронні системи 

транспортних засобів   )
56 000

Галузеве машинобудування (викладання 

англійською мовою)

Галузеве машинобудування (Машини і 

механізми нафтогазових промислів)
59 000

Електроенергетика (Електричні станції ) 56 000

Електроенергетика (Електричні системи і мережі) 56 000

Електроенергетика (Системи управління 

виробництвом і розподілом електроенергії)
56 000

Прикладна механіка (викладання 

англійською мовою)

Матеріалознавство (викладання 

українською мовою)
132

131

Прикладна механіка (викладання 

українською мовою)

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка (викладання українською 

мовою)

14117

Комп'ютерна інженерія (викладання 

аглійською мовою)

12313

14

Галузеве машинобудування (викладання 

українською мовою)
133

15

16



Електроенергетика (Електроізоляційна, кабельна 

та оптоволоконна техніка)
56 000

Електроенергетика (Енергетичний менеджмент та 

енергоефективні технології)
56 000

Електроенергетика (Відновлювані джерела 

енергії)
56 000

Електромеханіка (Електричні машини) 56 000

Електромеханіка (Електричні апарати) 56 000

Електропривод, мехатроніка та робототехніка 

(Електромеханічні системи автоматизації та 

електропривод)

56 000

Електропривод, мехатроніка та робототехніка 

(Мехатроніка та робототехніка)
56 000

Електроенергетика (Електричні станції) 59 000

Електроенергетика (Електричні системи і 

мережі)
59 000

Електроенергетика (Енергетичний 

менеджмент та 

енергоефективні технології)

59 000

Електроенергетика (Відновлювані джерела 

енергії)
59 000

 Електропривод, мехатроніка та 

робототехніка (Мехатроніка та 

робототехніка)

59 000

18 142
Енергетичне машинобудування 

(викладання українською мовою)
Енергетика (Двигуни внутрішнього згоряння) 56 000

Гідроенергетика (викладання українською 

мовою)

Гідроенергетика (Комп’ютерний інжинірінг у 

відновлювальній енергетиці)
56 000

Гідроенергетика (викладання 

англійською мовою)

Гідроенергетика (Комп’ютерний інжинірінг у 

відновлювальній енергетиці)
59 000

20 151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології (викладання українською  

мовою)

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології
56 000

21 152

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка (викладання 

українською мовою)

Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка 
56 000

Хімічні технології та інженерія 56 000

Технології переробки нафти, газу та твердого 

палива
59 500

Технології органічних речовин, харчових добавок 

та косметичних засобів
56 000

Хімічні технології та інженерія 

(викладання англійською мовою)

Технології переробки нафти, газу та твердого 

палива
63 300

Біотехнології та біоінженерія (викладання 

українською мовою)
Біотехнології та біоінженерія 56 000

Біотехнології та біоінженерія 

(викладання англійською мовою)
Біотехнології та біоінженерія 59 000

Електроніка (Промислова електроніка) 56 000

Електроніка (Біомедична електроніка) 56 000

Електроніка (викладання англійською 

мовою)
Електроніка (Біомедична електроніка) 59 000

Телекомунікації  та радіотехніка 

(викладання українською мовою)

Телекомунікації  та радіотехніка  (Мережеві 

технології та телекомунікації)
64 000

Телекомунікації  та 

радіотехніка(викладання англійською 

мовою)

Телекомунікації  та радіотехніка  (Мережеві 

технології та телекомунікації)
66 500

26 181
Харчові технології (викладання 

українською мовою)

Технології жирів, продуктів бродіння і 

виноробства
56 000

Нафтогазова інженерія та технології Видобування нафти і газу 67 200

Нафтогазова інженерія та технології 

(викладання англійською мовою)
Видобування нафти і газу 71 400

Цивільна безпека (викладання 

українською мовою)
Охорона праці 56 000

Цивільна безпека (викладання 

англійською мовою)
Охорона праці 59 000

172

161

Електроніка (викладання українською 

мовою)

Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка (викладання 

англійською мовою)

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка (викладання українською 

мовою)

141

Хімічні технології та інженерія 

(викладання українською мовою)

17

14519

162

25

22

263

27 185

28

17124

23



29 273
Залізничний транспорт (викладання 

українською мовою)
Локомотиви та локомотивне господарство 56 000

Автомобільний транспорт (викладання 

українською мовою)

Автомобілі та автомобільне господарство 

(Автомобільне  господарство)
56 000

Автомобільний транспорт 

(викладання англійською мовою)

Автомобілі та автомобільне господарство 

(Автомобільне  господарство)
59 000

№ Шифр Спеціальність Освітня програма

Вартість 

навчання за 

один рік у 

гривнях

1 011
Освітні, педагогічні науки (викладання 

українською  мовою)
Педагогіка вищої школи 29 400

2 051
Економіка (викладання українською  

мовою)
Економіка 29 400

3 071
Облік і оподаткування (викладання 

українською мовою)
Облік, аудит і оподаткування 29 400

Фінанси, банківська справа та 

страхування  (викладання українською 

мовою)

Фінанси і банківська справа 29 400

Фінанси, банківська справа та 

страхування (викладання англійською 

мовою)

Фінанси і банківська справа 34 650

Менеджмент організацій і адміністрування 29 400

Міжнародний бізнес 29 400

Менеджмент (викладання англійською 

мовою)
Бізнес-адміністрування 34 650

6 121
Інженерія програмного забезпечення 

(викладання англійською)
Інженерія програмного забезпечення 34 650

122
Комп’ютерні науки (викладання 

англійською)

Комп’ютерні науки та інтелектуальні 

системи
34 650

Комп’ютерні науки (викладання 

українською мовою)

Комп’ютерні  науки. Моделювання,  

проектування та  комп’ютерна  графіка 

(Інтелектуальні  технології доповненої 

реальності)

29 400

Комп’ютерні науки (викладання 

англійською мовою)

Комп’ютерні  науки. Моделювання,  

проектування та  комп’ютерна  графіка 

(Інтелектуальні  технології доповненої 

реальності)

34 650

Сучасне програмування, мобільні пристрої та 

комп'ютерні ігри
29 400

Прикладна комп'ютерна інженерія (Веб-дизайн та 

інтернет-програмування)
29 400

Прикладна комп'ютерна інженерія 

(Мультимедійні інформаційні технології і 

системи)

29 400

Прикладна комп'ютерна інженерія (Програмне 

забезпечення інформаційних технологій 

Інтернету речей)

29 400

Сучасне програмування, мобільні пристрої та 

комп'ютерні ігри 
34 650

Прикладна комп'ютерна інженерія (Веб-

дизайн та інтернет-програмування)
34 650

Прикладна комп'ютерна інженерія 

(Мультимедійні інформаційні технології і 

системи)

34 650

Прикладна комп'ютерна інженерія 

(Програмне забезпечення інформаційних 

технологій Інтернету речей)

34 650

Прикладна механіка (Технологія 

автоматизованого виробництва)
29 400

Прикладна механіка (Інженерія мехатронних 

гідро- пневмосистем)
29 400

Прикладна механіка (Комп’ютеризоване ливарне 

виробництво, художне та ювелірне литво)
29 400

Заочна форма навчання по програмам підготовки магістрів 

4 072

5 073

Менеджмент (викладання українською 

мовою)

27430

9 131

Прикладна механіка (викладання 

українською мовою)

7

122

8 123

Комп'ютерна інженерія (викладання 

українською мовою)

Комп'ютерна інженерія (викладання 

аглійською мовою)



Прикладна механіка (Цифрова гідравліка, 

гідромашини та гідропневмоприводи )
29 400

Прикладна механіка (Комп’ютеризоване 

ливарне виробництво, художне та ювелірне 

литво)

34 650

Прикладна механіка (Цифрова гідравліка, 

гідромашини та гідропневмоприводи)
34 650

Прикладне матеріалознавство, новітні технології 

та комп’ютерний дизайн матеріалів (Прикладне 

матеріалознавство та комп’ютерна інженерія 

матеріалів)

29 400

Прикладне матеріалознавство, новітні технології 

та комп’ютерний дизайн матеріалів (Нові 

функціональні матеріали та нанотехнології)

29 400

Галузеве машинобудування (Автомобілі і 

трактори)
29 400

Галузеве машинобудування (Машини і механізми 

нафтогазових промислів)
29 400

Галузеве машинобудування (викладання 

англійською мовою)

Галузеве машинобудування (Машини і 

механізми нафтогазових промислів)
34 650

Електроенергетика (Електричні станції ) 29 400

Електроенергетика (Електричні системи і мережі) 29 400

Електроенергетика (Системи управління 

виробництвом і розподілом електроенергії)
29 400

Електроенергетика (Електроізоляційна, кабельна 

та оптоволоконна техніка)
29 400

Електроенергетика (Енергетичний менеджмент та 

енергоефективні технології)
29 400

Електроенергетика (Відновлювані джерела 

енергії)
29 400

Електромеханіка (Електричні машини) 29 400

Електромеханіка (Електричні апарати) 29 400

Електропривод, мехатроніка та робототехніка 

(Електромеханічні системи автоматизації та 

електропривод)

29 400

Електропривод, мехатроніка та робототехніка 

(Мехатроніка та робототехніка)
29 400

Електроенергетика (Електричні станції) 34 650

Електроенергетика (Електричні системи і 

мережі)
34 650

Електроенергетика (Енергетичний 

менеджмент та 

енергоефективні технології)

34 650

Електроенергетика (Відновлювані джерела 

енергії)
34 650

13 142
Енергетичне машинобудування 

(викладання українською мовою)
Енергетика (Двигуни внутрішнього згоряння) 29 400

Гідроенергетика (викладання українською 

мовою)

Гідроенергетика (Комп’ютерний інжинірінг у 

відновлювальній енергетиці)
29 400

Гідроенергетика (викладання 

англійською мовою)

Гідроенергетика (Комп’ютерний інжинірінг у 

відновлювальній енергетиці)
34 650

15 151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології (викладання українською  

мовою)

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології
32 340

16 152

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка (викладання 

українською мовою)

Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка 
29 400

Хімічні технології та інженерія 29 400

Технології переробки нафти, газу та твердого 

палива
42 000

Технології органічних речовин, харчових добавок 

та косметичних засобів
29 400

Хімічні технології та інженерія 

(викладання англійською мовою)

Технології переробки нафти, газу та твердого 

палива
44 100

Біотехнології та біоінженерія (викладання 

українською мовою)
Біотехнології та біоінженерія 29 400

9 131

Прикладна механіка (викладання 

українською мовою)

Прикладна механіка (викладання 

англійською мовою)

10 132
Матеріалознавство (викладання 

українською мовою)

14 145

17 161

Хімічні технології та інженерія 

(викладання українською мовою)

11 133

Галузеве машинобудування (викладання 

українською мовою)

12 141

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка (викладання українською 

мовою)

Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка (викладання 

англійською мовою)

18 162



Біотехнології та біоінженерія 

(викладання англійською мовою)
Біотехнології та біоінженерія 34 650

Електроніка (Промислова електроніка) 29 400

Електроніка (Біомедична електроніка) 29 400

Електроніка (викладання англійською 

мовою)
Електроніка (Біомедична електроніка) 34 650

Телекомунікації  та радіотехніка 

(викладання українською мовою)

Телекомунікації  та радіотехніка  (Мережеві 

технології та телекомунікації)
29 400

Телекомунікації  та 

радіотехніка(викладання англійською 

мовою)

Телекомунікації  та радіотехніка  (Мережеві 

технології та телекомунікації)
34 650

21 181
Харчові технології (викладання 

українською мовою)

Технології жирів, продуктів бродіння і 

виноробства
29 400

22 273
Залізничний транспорт (викладання 

українською мовою)
Локомотиви та локомотивне господарство 29 400

Автомобільний транспорт (викладання 

українською мовою)

Автомобілі та автомобільне господарство 

(Автомобільне  господарство)
29 400

Автомобільний транспорт 

(викладання англійською мовою)

Автомобілі та автомобільне господарство 

(Автомобільне  господарство)
34 650

№

Вартість 

навчання за 

один рік у 

гривнях

1 69 300

2 61 950

3 78 750

4 52 500

20 172

23 274

Навчання в аспірантурі та докторантурі , тренінгове навчання  

18 162

19 171

Електроніка (викладання українською 

мовою)

Проректор                                                        Геннадій ХРИПУНОВ 

Вид навчання 

Аспірантура (викладання англійською  мовою)

Аспірантура (викладання українською  мовою)

Докторантура 

Тренінгове навчання (6 місяців)


