
Фахове 

випробування, 

іспит з іноземної 

мови Курс

Код

Екологія

6.040106      Екологія 

101

Екологія 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);; Іноземна 

мова(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове випробування

1 Курс

Агрономія

6.090101 Агрономія 

захист рослин 6.090105

агрономія 201

202 Фахове випробування

1р 4м  1 Курс

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

Додаток 10 (зі змінами)

Термін

навчання

Спеціалізація

(освітня програма) 

/може повторювати назву 

спеціальності/

Екологія

Екологія

Код

101

101

101

Агротехнологій і екології

Назва

екологія

Інші спеціальності 1р 4м  

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра

Львівський національний аграрний університет

(назва вищого навчального закладу)

Денна, Магістр

Споріднені 

спеціальності ОС бакалавра, 

напрями підготовки ОКР бакалавра / 

Інші спеціальності ОС бакалавра,

напрями підготовки ОКР бакалавра,     ОКР 

спеціаліста

екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування

Спеціальності 

ОС магістра

агрономія

201

Агрономія201

захист і карантин рослин

Іноземна 

мова(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

1 Курс 1р 4м  



Агрономія 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда); Іноземна 

мова(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове випробування

1 Курс

Садівництво та виноградарство

6.090101 Садівництво та виноградарство

6.090105

агрономія 201

202

203

Садівництво та виноградарство 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда); Іноземна 

мова(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове випробування

1 Курс

Архітектура та містобудування

6.060102

191

захист і карантин рослин

садівництво та виноградарство

архітектура та містобудування

агрономія

1р 4м  

1р 4м  Садівництво та виноградарство

ВСЬОГО:

АгрономіяІнші спеціальності 201

203

191

Садівництво та виноградарство Іноземна 

мова(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове випробування 

191

Інші спеціальності

203

захист рослин

203

Будівництва та архітектури

архітектура

1 Курс

1 Курс

1р 4м  

Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1р 4м  



Архітектура та містобудування 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної 

мови(англійська мова, 

французька мова, 

німецька мова, 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс

Будівництво та цивільна 

інженерія

6.060101 Будівництво та цивільна інженерія 

192

Будівництво та цивільна інженерія 

Співбесіда; Іноземна 

мова(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове випробування

1 Курс

Економіка

6.030501

6.030504 Економіка 1 Курс

6.030505

6.030506

6.030502

6.030503

6.030507

6.030508

6.030509

6.030510

6.030601

051

071

економіка

маркетинг

фінанси і кредит

облік і аудит

товарознавство і торговельне 

підприємництво

менеджмент

міжнародна економіка

економічна кібернетика

облік і оподаткування 

1р 4м  

1р 4м  

Економічний

Архітектура та містобудування

Будівництво та цивільна інженерія

будівництво та цивільна інженерія 

прикладна статистика

192

Інші спеціальності

051

економічна теорія

економіка підприємства

управління персоналом та економіка 

праці

будівництво

Інші спеціальності

ВСЬОГО:

Економіка

                                                                                                                 

1 Курс

Будівництво та цивільна інженерія

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

051

192

191

192

1р 4м  

1р 4м  



072

073

074

075

076

056,292

Економіка 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної 

мови(англійська мова, 

французька мова, 

німецька мова, 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс

Міжнародні економічні 

відносини

6.030501

6.030504

6.030505

6.030506
6.030502

6.030503

6.030507

6.030508

6.030509

6.030510

6.030601

051

071

072

073

074

075

076

056,292

економічна теорія

маркетинг

підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність

міжнародні економічні відносини

економіка

облік і оподаткування 
фінанси, банківська справа та 

страхування

маркетинг

менеджмент

економічна кібернетика

фінанси і кредит

облік і аудит
товарознавство і торговельне 

підприємництво

фінанси, банківська справа та 

страхування

Міжнародні економічні відносини

1р 4м  

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

прикладна статистика

міжнародна економіка

менеджмент

міжнародні економічні відносини

менеджмент

публічне управління та 

адміністрування

маркетинг

публічне управління та 

адміністрування

292

підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність

051 Економіка

управління персоналом та економіка 

праці

292

економіка підприємства

Інші спеціальності

Міжнародні економічні відносини

1 Курс 1р 4м  



Міжнародні економічні відносини 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної 

мови(англійська мова, 

французька мова, 

німецька мова, 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс

Облік і оподаткування

6.030501 Облік і оподаткування

6.030504

6.030505

6.030506

6.030502
6.030503

6.030507

6.030508

6.030509

6.030510

6.030601

051

071

072

073

074

075

076

056,292

Облік і оподаткування 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної 

мови(англійська мова, 

французька мова, 

німецька мова, 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс

публічне управління та 

адміністрування

фінанси, банківська справа та 

страхування

маркетинг

менеджмент

міжнародні економічні відносини

облік і аудит
товарознавство і торговельне 

підприємництво

підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність

Міжнародні економічні відносини 1р 4м  

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс

Облік і оподаткування

менеджмент

економіка

облік і оподаткування 

056

071

економічна теорія

економіка підприємства

Інші спеціальності 071

управління персоналом та економіка 

праці

фінанси і кредит

Інші спеціальності

економічна кібернетика
міжнародна економіка

маркетинг

прикладна статистика

071

Облік і оподкування

1р 4м  

1р 4м  



Фінанси, банківська справа та 

страхування

6.030501 Фінанси, банківська справа та 

страхування6.030504

6.030505

6.030506

6.030502

6.030503
6.030507
6.030508
6.030509

6.030510

6.030601

051
071

072

073

074

075

076

056,292

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної 

мови(англійська мова, 

французька мова, 

німецька мова, 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс

Менеджмент

6.030501 Менеджмент

6.030504

6.030505

6.030506

6.030502

6.030503

6.030507

6.030508

6.030509

6.030510

6.030601

073 Менеджмент Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

економічна кібернетика

економіка

менеджмент

публічне управління та 

адміністрування

товарознавство і торговельне 

підприємництво

міжнародна економіка

прикладна статистика

підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність

економіка підприємства
управління персоналом та економіка 

праці

облік і оподаткування 

фінанси, банківська справа та 

страхування

товарознавство і торговельне 

підприємництво

економічна теорія

облік і аудит

менеджмент

міжнародна економіка

маркетинг

Інші спеціальності

маркетинг

облік і аудит

прикладна статистика

економічна кібернетика

фінанси і кредит

менеджмент

міжнародні економічні відносини

1р 4м  

072

управління персоналом та економіка 

праці

072

Фінанси, банківська справа та 

страхування

економічна теорія

073

економіка підприємства

072

маркетинг
фінанси і кредит

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

Фінанси, банківська справа та 

страхування

1 Курс 1р 4м  

1 Курс 1р 4м  



051

071

072

073

074

075

076

056, 292

Менеджмент 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної 

мови(англійська мова, 

французька мова, 

німецька мова, 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність

6.030501

6.030504

6.030505

6.030506

6.030502

6.030503

6.030507

6.030508

6.030509

6.030510

6.030601

051

071

072

073

074

075

076

056,292

фінанси, банківська справа та 

страхування

публічне управління та 

адміністрування
маркетинг

менеджмент

економіка підприємства

облік і оподаткування 

підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність

міжнародні економічні відносини

економіка

маркетинг

публічне управління та 

адміністрування
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність

менеджмент

менеджмент

облік і аудит

товарознавство і торговельне 

підприємництво

управління персоналом та економіка 

праці

076

Інші спеціальності

облік і оподаткування 

фінанси, банківська справа та 

страхування

міжнародні економічні відносини

1р 4м  073

076

Менеджмент

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс

економічна теорія

економіка

прикладна статистика

економічна кібернетика

міжнародна економіка

фінанси і кредит

1р 4м  



Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної 

мови(англійська мова, 

французька мова, 

німецька мова, 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс

6.080101 Геодезія та землеустрій 

193

Геодезія та землеустрій 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної 

мови(англійська мова, 

французька мова, 

німецька мова, 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс

Туризм 1 Курс242 Туризм

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1р 4м  

193

геодезія та землеустрій

Інші спеціальності

геодезія, картографія та землеустрій

076Інші спеціальності

Геодезія та землеустрій 1р 4м  

Землевпорядний 

1р 4м  
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність

Геодезія та землеустрій

193

1р 4м  

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс



Туризм

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної 

мови(англійська мова, 

французька мова, 

німецька мова, 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс

Галузеве машинобудування

6.050503 Галузеве машинобудування 

6.050502

6.050501

6.050504

133

131

132

136

Галузеве машинобудування 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної 

мови(англійська мова, 

французька мова, 

німецька мова, 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка

6.100101
Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 

6.050601

6.050602
6.050603
6.050604

6.050701

електромеханіка 6.050702

141

142

143

144
145

1р 4м  

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

Туризм

Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка

теплоенергетика

матеріалознавство

електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка
енергетичне машинобудування

Інші спеціальності 242

141

галузеве машинобудування

прикладна механіка

133

енергетика та електротехнічні системи 

в агропромисловому комплексі

атомна енергетика
гідроенергетика

атомна енергетика

Інші спеціальності

електротехніка та електротехнологія

Галузеве машинобудування 1р 4м  

гідроенергетика

133

машинобудування

141

теплоенергетика

інженерна механіка

прикладна механіка

зварювання

133

металургія

електромашинобудування

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

Галузеве машинобудування

Механіки та енергетики

1 Курс 1р 4м  

1 Курс 1р 4м  



Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної 

мови(англійська мова, 

французька мова, 

німецька мова, 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс

Агроінженерія

6.100102 Агроінженерія 

208

Агроінженерія 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда); Іноземна 

мова(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове випробування

1 Курс

Автомобільний транспорт

6.070106
Автомобільний транспорт 1 Курс

6.070101

274

275

1р 4м  

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

Автомобільний транспорт

Агроінженерія

1р 4м  

208

Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка

транспортні технології (за видами 

транспорту)

Інші спеціальності

Агроінженерія

автомобільний транспорт

208

274

автомобільний транспорт

транспортні технології (за видами)

274

Інші спеціальності

141

процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва

агроінженерія

208

Іноземна 

мова(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове випробування 

1 Курс 1р 4м  

1р 4м  



Автомобільний транспорт 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної 

мови(англійська мова, 

французька мова, 

німецька мова, 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс

Фахове 

випробування, 

іспит з іноземної 

мови Курс

Код

Екологія

6.040106      Екологія 

101

Екологія 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);; Іноземна 

мова(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове випробування

1 Курс

Агрономія

6.090101 Агрономія 

захист рослин 6.090105

агрономія 201

202 Фахове випробування

201 Іноземна 

мова(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

1 Курс 1р 4м  

Агрономія

1 Курс 1р 4м  

екологія

Інші спеціальності 1р 4м  

Спеціалізація

(освітня програма) 

/може повторювати 

назву спеціальності/

Термін

навчання

Назва Код

1р 4м  Інші спеціальності

екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування

захист і карантин рослин

274

Екологія

Автомобільний транспорт

Споріднені 

спеціальності ОС бакалавра, 

напрями підготовки ОКР бакалавра / 

Інші спеціальності ОС бакалавра,

напрями підготовки ОКР бакалавра,     ОКР 

спеціаліста

Спеціальності 

ОС магістра

101

201

Заочна, Магістр

агрономія

Агротехнологій і екології

101

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

101 Екологія



Агрономія 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда); Іноземна 

мова(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове випробування

1 Курс

Садівництво та виноградарство

6.090101 Садівництво та виноградарство

6.090105

агрономія 201

202

203

Садівництво та виноградарство 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда); Іноземна 

мова(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове випробування

1 Курс

Будівництво та цивільна 

інженерія

6.060101 Будівництво та цивільна інженерія 

192

Будівництво та цивільна інженерія 

Співбесіда; Іноземна 

мова(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове випробування

1 Курс

будівництво 192

Будівництва та архітектури

Будівництво та цивільна інженерія

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс 1р 4м  

будівництво та цивільна інженерія 

Інші спеціальності 1р 4м  

Іноземна 

мова(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове випробування 

1 Курс 1р 4м  

Інші спеціальності 203 Садівництво та виноградарство 1р 4м  

Інші спеціальності 201 Агрономія

203 Садівництво та виноградарство

1р 4м  

203

захист рослин

захист і карантин рослин

садівництво та виноградарство

агрономія

192 ВСЬОГО:

Будівництво та цивільна інженерія192



Економіка

6.030501

6.030504 Економіка 

6.030505

6.030506

6.030502

6.030503

6.030507

6.030508

6.030509

6.030510

6.030601

051

071

072

073

074

075

076

056,292

Економіка 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної 

мови(англійська мова, 

французька мова, 

німецька мова, 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс

Міжнародні економічні 

відносини

6.030501

6.030504 1 Курс

6.030505

6.030506

6.030502

6.030503

6.030507

1р 4м  
економіка підприємства 292
управління персоналом та економіка 

праці

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність

міжнародні економічні відносини

Економіка 1р 4м  

292

облік і оподаткування 

маркетинг

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

економіка підприємства 051

маркетинг

товарознавство і торговельне 

підприємництво

економіка

прикладна статистика

економічна теорія

менеджмент

економічна кібернетика

міжнародна економіка

051 ВСЬОГО:

Економічний

фінанси, банківська справа та 

страхування

менеджмент

фінанси і кредит

облік і аудит

публічне управління та 

адміністрування

Економіка

управління персоналом та економіка 

праці

Інші спеціальності 051

економічна теорія Міжнародні економічні відносини

прикладна статистика

міжнародна економіка

економічна кібернетика

маркетинг

Міжнародні економічні відносини

1 Курс 1р 4м  



6.030508

6.030509

6.030510

6.030601

051

071

072

073

074

075

076

056,292

Міжнародні економічні відносини 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної 

мови(англійська мова, 

французька мова, 

німецька мова, 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс

Облік і оподаткування

6.030501 Облік і оподаткування

6.030504

6.030505

6.030506

6.030502

6.030503

6.030507

6.030508

6.030509

6.030510

6.030601

051

071

072

073

074

075

економіка підприємства
управління персоналом та економіка 

праці

маркетинг

облік і аудит

товарознавство і торговельне 

підприємництво

облік і оподаткування 

фінанси, банківська справа та 

страхування

1р 4м  

071

071 Облік і оподаткування Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування
1 Курс 1р 4м  

підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність

міжнародні економічні відносини

Інші спеціальності 056 Міжнародні економічні відносини

товарознавство і торговельне 

підприємництво

облік і оподаткування 

менеджмент

менеджмент

економічна теорія

фінанси і кредит

економічна кібернетика

міжнародна економіка

економіка

фінанси, банківська справа та 

страхування

публічне управління та 

адміністрування

фінанси і кредит

прикладна статистика

економіка

менеджмент

облік і аудит

маркетинг

менеджмент

публічне управління та 

адміністрування
маркетинг



076

056,292

Облік і оподаткування 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної 

мови(англійська мова, 

французька мова, 

німецька мова, 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс

Фінанси, банківська справа та 

страхування

6.030501
Фінанси, банківська справа та 

страхування
6.030504

6.030505

6.030506

6.030502

6.030503

6.030507

6.030508

6.030509

6.030510

6.030601

051

071

072

073

074

075

076

056,292

товарознавство і торговельне 

підприємництво

облік і оподаткування 

економічна теорія

економічна кібернетика

міжнародна економіка

менеджмент

економіка

071 Облік і оподкування 1р 4м  

072

менеджмент

прикладна статистика

підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність

Інші спеціальності

міжнародні економічні відносини

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

фінанси і кредит

облік і аудит

економіка підприємства
управління персоналом та економіка 

праці

маркетинг

публічне управління та 

адміністрування

фінанси, банківська справа та 

страхування

маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність

міжнародні економічні відносини

1 Курс 1р 4м  



Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної 

мови(англійська мова, 

французька мова, 

німецька мова, 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс

Менеджмент

6.030501
Менеджмент 1 Курс

6.030504

6.030505

6.030506

6.030502

6.030503

6.030507

6.030508

6.030509

6.030510

6.030601

051

071

072

073

074

075

076

056, 292

Менеджмент 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної 

мови(англійська мова, 

французька мова, 

німецька мова, 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс073 Менеджмент 1р 4м  

товарознавство і торговельне 

підприємництво

облік і оподаткування 

маркетинг

облік і аудит

фінанси, банківська справа та 

страхування

менеджмент

публічне управління та 

адміністрування

072
Фінанси, банківська справа та 

страхування
1р 4м  

073

економіка

менеджмент

прикладна статистика

Інші спеціальності

економічна теорія

економічна кібернетика

міжнародна економіка

фінанси і кредит

економіка підприємства
управління персоналом та економіка 

праці

маркетинг

підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність

Інші спеціальності

міжнародні економічні відносини

073 Менеджмент Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1р 4м  



Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність

6.030501

6.030504

6.030505

6.030506

6.030502

6.030503

6.030507

6.030508

6.030509

6.030510

6.030601

051

071

072

073

074

075

076

056,292

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної 

мови(англійська мова, 

французька мова, 

німецька мова, 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс

6.080101 Геодезія та землеустрій 

193

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність
1р 4м  

Землевпорядний 

193 Геодезія та землеустрій

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1р 4м  

геодезія та землеустрій

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування
1 Курс 1р 4м  

економіка підприємства
управління персоналом та економіка 

праці

маркетинг

товарознавство і торговельне 

підприємництво

облік і оподаткування 

076

фінанси і кредит

облік і аудит

економічна теорія

прикладна статистика

економічна кібернетика

міжнародна економіка

менеджмент

економіка

фінанси, банківська справа та 

страхування

менеджмент

публічне управління та 

адміністрування

076

маркетинг

076

геодезія, картографія та землеустрій

підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність

міжнародні економічні відносини

Інші спеціальності

1 Курс



Геодезія та землеустрій 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної 

мови(англійська мова, 

французька мова, 

німецька мова, 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс

Туризм

Туризм

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної 

мови(англійська мова, 

французька мова, 

німецька мова, 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс

Галузеве машинобудування

6.050503 Галузеве машинобудування 1 Курс

6.050502

6.050501

6.050504

133

131

132

136

галузеве машинобудування

прикладна механіка

матеріалознавство

машинобудування 133 Галузеве машинобудування Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1р 4м  

прикладна механіка

зварювання

Геодезія та землеустрій 1р 4м  

Туризм

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1р 4м  

242

Інші спеціальності 193

133

Інші спеціальності 242 Туризм 1р 4м  

металургія

1 Курс

Механіки та енергетики

інженерна механіка



Галузеве машинобудування 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної 

мови(англійська мова, 

французька мова, 

німецька мова, 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка

6.100101
Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 

6.050601

6.050602

6.050603

6.050604

6.050701

електромеханіка 6.050702

141

142

143

144

145

Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної 

мови(англійська мова, 

французька мова, 

німецька мова, 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс

Агроінженерія

6.100102 Агроінженерія 

208

208 Агроінженерія

Іноземна 

мова(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове випробування 

1р 4м  

Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка
1р 4м  

208

141

141

енергетика та електротехнічні системи 

в агропромисловому комплексі

електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка

Інші спеціальності 133 Галузеве машинобудування 1р 4м  

теплоенергетика

141 Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

гідроенергетика

атомна енергетика

електромашинобудування

електротехніка та електротехнологія

атомна енергетика

Інші спеціальності

енергетичне машинобудування

теплоенергетика

гідроенергетика

процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва

агроінженерія

1 Курс

1р 4м  1 Курс



Агроінженерія 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда); Іноземна 

мова(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове випробування

1 Курс

Автомобільний транспорт

6.070106

Автомобільний транспорт 1 Курс

6.070101

274

275

Автомобільний транспорт 

Додаткове вступне 

випробування 

(співбесіда);Єдиний 

вступний іспит з 

іноземної 

мови(англійська мова, 

французька мова, 

німецька мова, 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1 Курс

автомобільний транспорт

транспортні технології (за видами)

Інші спеціальності 274 Автомобільний транспорт 1р 4м  

274

автомобільний транспорт

274 Автомобільний транспорт Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови(англійська мова; 

французька мова; 

німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне 

випробування

1р 4м  

транспортні технології (за видами 

транспорту)

Інші спеціальності 208 Агроінженерія 1р 4м  


