
Код Спеціальність

ОС магістра
Вступне випробування Курс

101 Екологія 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(англійська мова; французька мова; німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне випробування

1 Курс

201 Агрономія Іноземна мова(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова); 1 Курс

Фахове випробування

203 Садівництво та виноградарство

191 Архітектура та містобудування Єдиний вступний іспит з іноземної мови(англійська мова; французька мова; німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне випробування

1 Курс

192 Будівництво та цивільна інженерія 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(англійська мова; французька мова; німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне випробування

                                                                                                                 

1 Курс

292

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та 

страхування

Менеджмент

Архітектура та містобудування

1р 4м  

1р 4м  

1р 4м  

1 Курс 1р 4м  

1 Курс 1р 4м  

1 Курс 1р 4м  

1 Курс

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(англійська мова; французька мова; німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне випробування

1р 4м  

1р 4м  

Фінанси, банківська справа та 

страхування

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

1р 4м  

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб,  для здобуття освітнього ступеня магістра

Львівський національний аграрний університет

(назва вищого навчального закладу)

Денна, ОС Магістр на основі освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра

Садівництво та виноградарство Іноземна мова(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова); 

Фахове випробування 
1 Курс

Агрономія

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(англійська мова; французька мова; німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне випробування

Облік і оподаткування071

Міжнародні економічні відносини

076

Будівництва та архітектури

Додаток 10 (зі змінами)

1р 4м  

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(англійська мова; французька мова; німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне випробування

1 Курс

Спеціалізація

(освітня програма) 

/може повторювати назву 

спеціальності/

Екологія

Міжнародні економічні відносини

Агротехнологій і екології

073 Менеджмент Єдиний вступний іспит з іноземної мови(англійська мова; французька мова; німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне випробування

1р 4м  

072

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(англійська мова; французька мова; німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне випробування

Економічний

Будівництво та цивільна інженерія

051

1 Курс

Термін

навчання

ЕкономікаЕкономіка 



193 Геодезія та землеустрій 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(англійська мова; французька мова; німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне випробування

1 Курс

242 Туризм

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(англійська мова; французька мова; німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне випробування
1 Курс

133 Галузеве машинобудування 

141
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(англійська мова; французька мова; німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне випробування

1 Курс

208 Агроінженерія 
Іноземна мова(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова); 

Фахове випробування 
1 Курс

274 Автомобільний транспорт Єдиний вступний іспит з іноземної мови(англійська мова; французька мова; німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне випробування

1 Курс

Код Спеціальність 

ОС магістра
Вступні випробування Курс

101 Екологія 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(англійська мова; французька мова; німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне випробування
1 Курс

201 Агрономія Іноземна мова(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова); 1 Курс

Фахове випробування

203 Садівництво та виноградарство
Іноземна мова(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова); Фахове 

випробування 

1 Курс

192 Будівництво та цивільна інженерія 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(англійська мова; французька мова; німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне випробування

1 Курс

051

292 1 Курс

Облік і оподаткування

1 Курс 1р 4м  

1р 4м  

1р 4м  

1р 4м  

Міжнародні економічні відносиниМіжнародні економічні відносини

Землевпорядний 

Геодезія та землеустрій

Механіки та енергетики

1р 4м  

Економічний

1 Курс 1р 4м  

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(англійська мова; французька мова; німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне випробування

Галузеве машинобудування

Агроінженерія

Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка

Автомобільний транспорт

Екологія

1р 4м  Агрономія

1р 4м  

Спеціалізація

(освітня програма) 

/може повторювати назву 

спеціальності/

Термін

навчання

Туризм 1р 4м  

Заочна, ОС Магістр на основі освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра

Агротехнологій і екології

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(англійська мова; французька мова; німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне випробування

Будівництва та архітектури

Будівництво та цивільна інженерія

1р 4м  

1р 4м  
Садівництво та виноградарство

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  

1р 4м  

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(англійська мова; французька мова; німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне випробування

ЕкономікаЕкономіка 



Фінанси, банківська справа та 

страхування

073 Менеджмент 1 Курс

193

Геодезія та землеустрій Єдиний вступний іспит з іноземної мови(англійська мова; французька мова; німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне випробування

1 Курс

242 Туризм Єдиний вступний іспит з іноземної мови(англійська мова; французька мова; німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне випробування

1 Курс

133 Галузеве машинобудування 1 Курс

141
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(англійська мова; французька мова; німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне випробування

1 Курс

208 Агроінженерія Іноземна мова(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова); 

Фахове випробування 

1 Курс

274 Автомобільний транспорт Єдиний вступний іспит з іноземної мови(англійська мова; французька мова; німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне випробування

1 Курс

Код Спеціальність 

ОС Магістра
Вступні випробування Курс

101 Екологія Іноземна мова(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова)/ЄВІ;

Фахове випробування 

1 Курс

201 Агрономія Іноземна мова(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова)/ЄВІ; 1 Курс

Фахове випробування

203 Садівництво та виноградарство Іноземна мова(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова)/ЄВІ; 

Фахове випробування 

1 Курс

192 Будівництво та цивільна інженерія Іноземна мова(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова)/ЄВІ; 

Фахове випробування 

1 Курс

1 Курс 1р 4м  

Механіки та енергетики

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(англійська мова; французька мова; німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне випробування

076

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

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  

1р 4м  

Землевпорядний 
Геодезія та землеустрій 1р 4м  

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(англійська мова; французька мова; німецька мова; 

іспанська мова); 

Фахове вступне випробування

1р 4м  

Туризм 1р 4м  

Садівництво та виноградарство 1р 4м  

Будівництва та архітектури
Будівництво та цивільна інженерія 1р 4м  

Агроінженерія 1р 4м  

Агротехнологій і екології
Екологія 1р 4м  

Агрономія 1р 4м  

Спеціалізація

(освітня програма) 

/може повторювати назву 

спеціальності/

Заочна, ОС Магістр на основі ОС Магістра, ОКР Спеціаліста

Термін

навчання

Автомобільний транспорт 1р 4м  

Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка

Галузеве машинобудування



051

1 Курс

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та 

страхування
073 Менеджмент Іноземна мова(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова)/ЄВІ; 

Фахове випробування 

1 Курс

193
Геодезія та землеустрій Іноземна мова(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова)/ЄВІ; 

Фахове випробування 

1 Курс

242 Туризм Іноземна мова(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова)/ЄВІ; 

Фахове випробування 

1 Курс

133 Галузеве машинобудування 1 Курс

141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Іноземна мова(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова)/ЄВІ; 

Фахове випробування 

1 Курс

208 Агроінженерія 
Іноземна мова(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова)/ЄВІ; 

Фахове випробування 
1 Курс

274 Автомобільний транспорт Іноземна мова(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова)/ЄВІ; 

Фахове випробування 

1 КурсАвтомобільний транспорт 1р 4м  

Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка

1р 4м  

Агроінженерія 1р 4м  

Туризм 1р 4м  

Механіки та енергетики
Галузеве машинобудування Іноземна мова(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова)/ЄВІ; 

Фахове випробування 

1р 4м  

Землевпорядний 
Геодезія та землеустрій 1р 4м  

Менеджмент
1р 4м  

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність

Іноземна мова(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова)/ЄВІ; 

Фахове випробування 

1 Курс 1р 4м  

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування

Іноземна мова(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова)/ЄВІ; 

Фахове випробування 

1 Курс 1р 4м  

Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини Іноземна мова(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова)/ЄВІ; 

Фахове випробування 
1р 4м  

071 Облік і оподаткування Іноземна мова(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова)/ЄВІ; 

Фахове випробування 

1 Курс 1р 4м  

292

Економічний
Економіка Економіка Іноземна мова(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова)/ЄВІ; 

Фахове випробування 

1 Курс 1р 4м  


