
Інформація до відома вступників в магістратуру. 

Вступ в магістратуру до Сумського НАУ в 2022 році змінився у зв’язку з 

війною. Всі вступники в магістратуру обов’язково, при надсиланні заяв до 

Сумського НАУ повинні подати мотиваційний лист.  

В залежності від вибраної спеціальності,  попереднього документа про 

освіту та форми фінансування навчання (бюджет, контракт) можна виділити 

такі траєкторії вступу: 

1. На спеціальність 081 Право вступ в магістратуру можливий 

тільки для вступників які здобули ступінь бакалавра з спеціальностей 081 

«Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 

6.030202 «Міжнародне право» або здобудуть його влітку 2022 року.  

Для конкурсного відбору таких осіб зараховуються: 

результати магістерського комплексного тесту, 

або результати тесту з права єдиного фахового вступного випробування 

з права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 

років (у будь-яких комбінаціях). 

2. Для вступу на спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 

«Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» та  281 «Публічне управління та адміністрування»: 

результати магістерського тесту навчальної компетентності та фахового 

іспиту. 

  Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з цими Правилами 

передбачають складання магістерського тесту навчальної компетентності, 

вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат магістерського тесту 

навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з 

іноземної мови.  

3. Для вступу на спеціальності 101 Екологія, 141 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,  181 Харчові 

технології, 191 Архітектура та містобудування, 192  Будівництво та цивільна 

інженерія, 193 «Геодезія та землеустрій», 201 Агрономія,  202 Захист і 

карантин рослин,  204 Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва, 205 Лісове господарство, 206  Садово-паркове господарство, 

208 Агроінженерія, 211 Ветеринарна медицина та 275  Транспортні 

технології: 

результати фахового іспиту при вступі на місця державного або 

регіонального замовлення.  

результати розгляду мотиваційних листів при вступі на місця за кошти 

фізичних або юридичних осіб. 


