
 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ 
ЗА СТУПЕНЯМИ БАКАЛАВРА ТА МАГІСТРА  

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ) УМОВИ ВСТУПУ 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 
Конкурсні предмети, з яких зараховуються бали 

сертифікатів ЗНО. 

Строки прийому  заяв 

та документів, 

проведення вступних 
випробувань та 

зарахування 

Інститут економіки та фінансів 

”Фінанси, банківська справа та страхування” 
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2) Історія України  

3) Іноземна мова або математика  

 

Прийом документів і 

сертифікатів ЗНО - з 

12.07 до 26.07 

 

Прийом документів 

від осіб, які 

проходять вступні 

випробування в 

Університеті – з 

12.07 до 20.07 

 

Вступні 

випробування 

проводяться - з 21.07 

до 26.07 

 

Рейтинговий список 

вступників 

оприлюднюється  

01.08 

 

Зарахування – до 

11.08  

”Облік і оподаткування” 
2) Математика 

3) Географія або історія України   

”Економіка” (спеціалізації: економіка підприємства; 

міжнародна економіка) 
2) Історія України  

3) Математика або іноземна мова  

Факультет міжнародних економічних відносин та 

інформаційних технологій 

”Маркетинг 

2) Математика 

3) Історія України або іноземна мова 

”Міжнародні економічні відносини” (спеціалізації: 
міжнародні економічні відносини; міжнародний бізнес; 

міжнародний бізнес (англійська мова навчання)*) 

2) Математика 

3) Іноземна мова або історія України  

”Комп’ютерні науки” 
2) Математика 

3) Іноземна мова або історія України 

”Журналістика” (спеціалізація: реклама у бізнесі) 2) Історія України 

3) Іноземна мова або географія  

Факультет товарознавства, управління та сфери 

обслуговування 

”Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 
(спеціалізації: товарознавство і торговельне підприємництво; 
товарознавство та експертиза в митній справі) 

2) Історія України  

3) Математика або іноземна мова 

”Готельно-ресторанна справа” 
2) Історія України  

3) Іноземна мова або географія 

”Харчові технології” 
2) Математика 

3) Історія України або біологія 

”Технології захисту навколишнього середовища" 
2) Історія України  

3) Хімія або географія 

”Менеджмент” 
2) Математика  

3) Історія України або іноземна мова 

”Туризм” 
2) Історія України  

3) Іноземна мова або географія 

Юридичний факультет 

”Право” 

2) Історія України 

3) Математика або іноземна мова 

                          ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
”Фінанси, банківська справа та страхування”, ”Облік і оподаткування”, 

”Економіка ”,  ”Менеджмент”, ”Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність”, ”Готельно-ресторанна справа”, ”Харчові технології”, ” 

Право”, ”Маркетинг”, ”Журналістика”, ”Туризм”,  

”Комп’ютерні науки та інформаційні технології”,  

”Технології захисту навколишнього середовища" 
Спеціалізації аналогічні як для денної форми навчання 

Зараховуються бали сертифікатів 

ЗНО з трьох конкурсних для 
відповідної спеціальності 

предметів, аналогічно як для  

денної форми навчання 

Строки прийому 

документів, 
проведення вступних 

випробувань та 

зарахування  на заочну 
форму аналогічні як 

для денної форми 

навчання 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Університету для здобуття 

ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, виданого у 2016 і 2017 роках 

(результати вступних екзаменів) з трьох предметів.  

НАВЧАННЯ ЗА СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ ДЛЯ МОЛОДШИХ 

СПЕЦІАЛІСТІВ (ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМА) 

ТЕСТУВАННЯ 

З  

ФАХОВИХ  

ДИСЦИПЛІН 

Прийом документів  - з 

12.07 до 24.07 
Вступні випробування 

проводяться - з 25.07 

до 31.07 
Зарахування – до 11.08 

”Фінанси, банківська справа та страхування”, ”Облік і оподаткування”, ”Економіка ”,  

”Менеджмент”, ”Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, ”Готельно-

ресторанна справа”, ”Харчові технології”, ”Право”, ”Маркетинг”, ”Туризм”, 

”Комп’ютерні науки та інформаційні технології” 

Спеціалізації аналогічні як для денної форми навчання 



НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ СТУПЕНЯ МАГІСТРА 

(ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМА) -  тестування з 

фахових дисциплін; 

- тестування з 

іноземної мови. 
 

Для конкурсного 
відбору осіб, які 

вступають для здобуття 

ступеня магістра, 
враховується середній 

бал документа про 

здобутий ступінь 
бакалавра (освітньо-

кваліфікаційний рівень 

спеціаліста). 

Прийом 

документів  - з 

12.07 до 25.07 

Вступні 

випробування 

проводяться  з 

26.07 до 31.07 

Зарахування – до 

11.08 

 

”Економіка”(спеціалізації: економіка підприємства; міжнародна економіка), 
”Міжнародні економічні відносини*”, ”Облік і оподаткування”, ”Фінанси, 
банківська справа та страхування, ”Менеджмент” (спеціалізації: менеджмент; 
управління фінансово-економічною безпекою; управління інноваційною 
діяльністю); ”Маркетинг”, ”Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність”(спеціалізації: товарознавство та комерційна діяльність; 
товарознавство та експертиза в митній справі), ”Право”**, ”Готельно-
ресторанна справа”, ”Харчові технології”. 

*- тільки денна форма навчання 

**Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» зараховуються бали єдиного фахового вступного 

випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі 

складові: тест з права; тест загальної навчальної правничої компетентності; тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або 

іспанська мова). Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для 

здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання здійснюється відповідно до законодавства. 

 

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Університету для здобуття ступеня 

бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2016 і 2017 років (результати вступних екзаменів) з 

трьох предметів за переліком, наведеним вище. Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література. При розрахунку 

конкурсного бала, бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання кожного з трьох конкурсних предметів (бали вступних 

екзаменів) множаться на вагові коефіцієнти 0,3, а середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у 200-бальну 

шкалу – на ваговий коефіцієнт 0,1. Сума вагових коефіцієнтів дорівнює одиниці. Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний 

(РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: РК дорівнює 

1,01 для всіх конкурсних пропозицій Університету; ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності 

(спеціалізації) галузі знань 18 «Виробництво та технології»: 181 «Харчові технології», 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища» та 1,00 в інших випадках; СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну 

загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території сільських населених пунктів у рік вступу, та 1,00 в інших 

випадках; ПЧК дорівнює 1,00 для всіх конкурсних пропозицій Університету. Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то 

він встановлюється таким, що дорівнює 200.  

2. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови 

на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти подають заяви тільки в 

електронній формі. Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі 

при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, подають заяви в паперовій формі. 

3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти 

мають особи: визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди; особи з 

інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту 

населення); особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім 

військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби 

громадянами України; діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; особи, у яких є захворювання, зазначені у 

Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому 

наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, 

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880; особи, звільнені з військової служби (у тому числі 

демобілізовані) після 30 листопада 2016 року; громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної 

операції (на період її проведення) або переселилися з неї після 1 січня 2017 року; громадяни України, які проживають на тимчасово 

окупованій території або переселилися з неї після 1 січня 2017 року. 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ: 
1) заява про вступ до університету з вказаними назвою спеціальності та формою навчання; 

2) копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого 

здійснюється вступ, і додаток до нього; 

3) копія сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти) виданого у 2016 і 2017 роках; 

4) копія документа, що посвідчує особу та громадянство; 

5) чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

6) копія військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці; 

7) документи, які дають право на пільги; 

8) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; 

9) паспорт фізичної особи, за рахунок коштів якої проводиться фінансування підготовки фахівців; 

10) скерування-гарантія на навчання (для осіб які вступають на основі договорів, укладених юридичною особою  з 

університетом). 

Оригінали документів вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до 

зарахування). 

Ми чекаємо вас за адресою: 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, кімн. 108 

тел.  (032) 275-68-66, 295-81-17, тел./факс (032) 275-65-50, e-mail: pk@lute.lviv.ua, http:// www.lute.lviv.ua 


