
Код
Вечірня 

форма 

навчання

Заочна 

форма 

навчання

Денна 

форма 

навчання

Вечірня 

форма 

навчання

Заочна 

форма 

навчання

075 0 15 3р 10м 4р 8м  

Спеціалізація

(освітня програма) 

Вага 

предметів 

сертифікату 

Вага 

атестату 

про 

повну 

/може повторювати 

назву спеціальності/

ЗНО загальну 

освіту

Маркетинг 0,35 0,1

0,3

0,25

0,25

3. Географія

Перелік освітніх ступенів  та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, 

ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Львівський національний аграрний університет
(назва вищого навчального закладу)

Бакалавр

Галузь знань
Спеціальність 

(напрям підготовки)

Спеціалізація

(освітня програма) 
Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання

Код Назва

конкурсів)  та/або за успішне 

закінчення підготовчих 

курсів цього ВНЗ

 навчання за 

спеціальними 

правами

Бакалавр

Спеціальності ОС бакалавра (спеціаліста)

Код

Перелік конкурсних предметів 

(вступних іспитів, творчих 

Вага бала за особливі 

успіхи (призерам IV етапу 

Всеукр. учнівських 

олімпіад, призерам III 

етапу Всеукр. конкурсу-

захисту НДР учнів – 

членів МАН України)

Мінімальна

кількість балів 

для допуску до 

участі в 

конкурсі або 

для  

зарахування на

Назва Назва
/може повторювати 

назву спеціальності/ Денна форма навчання

Економічний

07 Управління та адміністрування Маркетинг Економіка 20

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 

(вступних іспитів, творчих конкурсів) 

Львівський національний аграрний університет
(назва вищого навчального закладу)

Для вступників які претендують на участь у конкурсі на місця  за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

Додаток 14

Маркетинг 1. Українська мова та література 0 100

Доповнення до Правил прийому до ЛНАУ у 2018 р. (згідно наказу МОН №242-л від 14.03.2018 р., протокол ліцензійної комісії №87/2 від 13.03.2018 р.)

100

Економічний

075

2. Математика

100

3. Іноземна мова 100



Спеціалізаці

я

(освітня 

програма)
Код

075 ВСЬОГО:

Маркетинг 1 Курс

075 Маркетинг 1 Курс

Спеціалізаці

я

(освітня 

програма)
Код

075 ВСЬОГО:

Маркетинг 1 Курс

075 Маркетинг 1 Курс

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Інші спеціальності Маркетинг Фаховий іспит 1р  10м

075

076

менеджмент

5.03060101

051

071

073

маркетинг

фінанси і кредит      
бухгалтерський облік  

економіка

облік і оподаткування 

фінанси, банківська справа та страхування 072

економіка підприємства             075 Маркетинг Фаховий іспит 1р  10м

маркетингова діяльність          
комерційна діяльність 

оціночна діяльність   

прикладна статистика  

Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)

Споріднені спеціальності /

ОКР молодшого спеціаліста
Курс

Фахове 

випробування

Заочна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)

Споріднені спеціальності /

ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності ОС бакалавра 
Фахове 

випробування
Курс

Термін

навчання

Назва Назва

Маркетинг

економіка підприємства             075 Маркетинг Фаховий іспит 2р  6м

маркетингова діяльність          

комерційна діяльність 

оціночна діяльність   

товарознавство та комерційна діяльність     

інформаційна діяльність підприємства        

фінанси і кредит      

бухгалтерський облік  

прикладна статистика  

організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської 

продукції
організація виробництва           

5.03050801

5.03050901

5.03050601

5.03051002

економіка

облік і оподаткування 

фінанси, банківська справа та страхування 072

5.03050401

5.03050701
5.03050702

5.03050802

5.03050802

менеджмент

маркетинг

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Інші спеціальності Маркетинг Фаховий іспит

073

075

076

2р  6м

5.03051001

5.03050201
5.03050801
5.03050901

5.03050601

5.03051002

5.03050401

5.03050701

5.03050702

5.03051001

5.03050201

5.03060101

051

071

Спеціальності ОС бакалавра 
Термін

навчання

Назва Назва

організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської 

продукції

організація виробництва           

Маркетинг

товарознавство та комерційна діяльність     

інформаційна діяльність підприємства        


