
Додаток 3 до Правил прийому на навчання до Львівського торговельно-економічного університету в 2020 році 
 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня 

вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 
 

Львівський торговельно-економічний університет  
(назва вищого навчального закладу)  

Магістр, денна та заочна форма навчання на основі ОС/ОКР бакалавра 
 

Спеціальності ОР бакалавра, 

напрями підготовки ОКР бакалавра/ 

інші спеціальності ОР бакалавра, 

напрями підготовки ОКР бакалавра 

Спеціальність 

Освітня програма 
Вступні 

випробування 
Курс 

Термін 

навчання 

Кількість місць 

 

 

 

 

 

Назва Код Код Назва 

За кошти 

держав-

ного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб 

 

 

 

 

 

Інститут економіки та фінансів 

 

  

051 Економіка ВСЬОГО: 

   

 25 
 

 

 

економіка підприємства 
економічна теорія 

економічна кібернетика 

міжнародна економіка 

управління персоналом та економіка 
праці 

прикладна статистика 

економіка  
інші спеціальності 

 

6.030504 

6.030501 

6.030502 

6.030503 

 
6.030505 

6.030506 

051 

051 Економіка Міжнародна економіка 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний 
іспит з іноземної 

мови 

1 Курс 1р 6м   

 

 

 

 

 

          
 

  

071 Облік і оподаткування ВСЬОГО: 

   

 45 

 

 

 

облік і аудит 
облік і оподаткування 

інші спеціальності 

 

6.030509 
071 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний 
іспит з іноземної 

мови 

1 Курс 1р 6м   

 

 

 

 

 

  



  072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 
ВСЬОГО:     45 

 

 

 

фінанси і кредит 
фінанси, банківська справа та 

страхування 

інші спеціальності 

 

6.030508 
 

072 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний 
іспит з іноземної 

мови 

1 Курс 1р 6м   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

073 Менеджмент ВСЬОГО:     10 

 

 

 

менеджмент 
управління персоналом та економіка 
праці 

менеджмент 

інші спеціальності 

 

6.030601 

 
6.030505 

073 

073 Менеджмент 
Управління фінансово- 
економічною безпекою 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний 
іспит з іноземної 

мови 

1 Курс 1р 6м   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування 

  

 

 

073 Менеджмент ВСЬОГО: 

    

30 
 

    
 

менеджмент 6.030601 

073 Менеджмент Менеджмент 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний 
іспит з іноземної 

мови 

1 Курс 1р 6м 

  

 

 

управління персоналом та економіка 
праці 

менеджмент 

інші спеціальності 

 
6.030505 

073 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
ВСЬОГО: 

 

  
 

85 

 

  
 

   
 

 

товарознавство і торговельне 
підприємництво 
управління персоналом та економіка 

праці 
біржова діяльність 

побутове обслуговування 
 

підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

інші спеціальності 

 

 
6.030510 

 

6.030504 
6.030505 

6.140102 

 
076 

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Товарознавство та комерційна 
діяльність 

Товарознавство та експертиза в 
митній справі 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний 
іспит з іноземної 

мови 

1 Курс 1р 6м 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

181 Харчові технології ВСЬОГО: 

   

 25 

 

 

харчові технології та інженерія 
технологічна експертиза та безпека 

харчової продукції 

харчові технології 
інші спеціальності 

 

6.051701 

 
6.051702 

181 
181 Харчові технології Харчові технології 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови 
1 курс 1р 6 м   

 

  241 Готельно-ресторанна справа ВСЬОГО:     40 

 

 

 

готельно-ресторанна справа 

готельна і ресторанна справа 

інші спеціальності 

 

6.140101 

241 

241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний; 

іспит з іноземної 
мови 

1 Курс 1р 6м   

 

 

 

 

 

 

 

  242 Туризм ВСЬОГО:     20 
 

 

 

туризм 

туризм 
інші спеціальності 

 

6.140103 

242 
242 Туризм 

Туризм 

Еногастрономічна  
рекреація та туризм 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний; 

іспит з іноземної 
мови 

1 Курс 1р 6м   

 

 

 

 

 

 

 



   
Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій 

   
 

  

292 
Міжнародні економічні 

відносини 
ВСЬОГО: 

   

 40 

 

 

 

 

міжнародні економічні відносини 
міжнародний бізнес 

міжнародна економіка 

міжнародні економічні відносини 
інші спеціальності 

 

6.030203 
6.030206 

6.030503 

292 292 
Міжнародні економічні 

відносини 
Міжнародні економічні відносини 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний; 

іспит з іноземної 
мови 

1 Курс 1р 6м 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  075 Маркетинг ВСЬОГО:     30 
 

 

 

маркетинг 
маркетинг 
інші спеціальності 

 

6.030507 

075 

075 Маркетинг Маркетинг 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний; 
іспит з іноземної 

мови 

1 Курс 1р 6м 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Юридичний факультет 

  

  081 Право ВСЬОГО:     50  

 

 

правознавство 

правознавство 
право 

інші спеціальності 

 

 

6.030401 

7.03040101 
081 

081  Право Право 

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 
мови; 

Єдиний вступний 

іспит з права та 
загальних 

навчальних 

правничих 
компетентностей 

1 Курс 1р 6м 

  
 

 

  



Магістр, денна та заочна форма навчання на основі ОС магістра / ОКР спеціаліста 
 

Спеціальності ОР магістра, 

напрями підготовки ОР магістра,  

ОКР спеціаліста /  

інші спеціальності ОР магістра, 

напрями підготовки ОР магістра,  

ОКР спеціаліста 

Спеціальність 

Освітня програма 
Вступні 

випробування 
Курс 

Термін 

навчання 

Кількість місць 

 

 

 

 

 

Назва Код Код Назва 

За кошти 
державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб* 

 

 

 

 

 

    
Інститут економіки та фінансів 

     
 

  051 Економіка ВСЬОГО:      

 

 

 

економіка підприємства 
економіка підприємства 

економічна теорія 
економічна теорія 

економічна кібернетика 

економічна кібернетика 
міжнародна економіка 

міжнародна економіка 

управління персоналом та економіка 
праці 

управління персоналом та економіка 

праці 
прикладна статистика 

прикладна статистика 

економіка  
інші спеціальності 

 

7.03050401 
8.03050401 

7.03050101 
8.03050101 

7.03050201 

8.03050201 
7.03050301 

8.03050301 

 
7.03050501 

 

8.03050501 
7.03050601 

8.03050601 

051 

051 Економіка Міжнародна економіка 

Фаховий іспит; 

Єдиний вступний 
іспит з іноземної мови 

або іспит з іноземної 

мови 

1 Курс 1р 6м   

 

 

 

 

 

          
 

  071 Облік і оподаткування ВСЬОГО:      

 

 

 

облік і аудит 

облік і аудит 
оподаткування 

оподаткування 

облік і оподаткування 
інші спеціальності 

 

7.03050901 

8.03050901 
7.03050803 

8.03050803 

071 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

Фаховий іспит; 

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 
мови або іспит з 

іноземної мови 

1 Курс 1р 6м   

 

 

 

 

 

  



  072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 
ВСЬОГО:      

 

 

 

фінанси і кредит 
фінанси і кредит 
банківська справа 
банківська справа 

фінанси, банківська справа та 

страхування 

інші спеціальності 

 

7.03050801 

8.03050801 

7.03050802 
8.03050802 

 

072 
072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фаховий іспит; 

Єдиний вступний 
іспит з іноземної 

мови або іспит з 

іноземної мови 

1 Курс 1р 6м 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  073 Менеджмент ВСЬОГО:      

 

 

 

управління персоналом та економіка 

праці 

управління персоналом та економіка 

праці 
менеджмент організацій і 

адміністрування 

менеджмент організацій і 
адміністрування 

менеджмент інноваційної діяльності 

менеджмент інноваційної діяльності 
менеджмент природоохоронної 

діяльності 

менеджмент природоохоронної 

діяльності 

менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності 
менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності 

менеджмент інвестиційної діяльності 
менеджмент інвестиційної діяльності 

управління в сфері економічної 

конкуренції 
управління в сфері економічної 

конкуренції 

логістика 

логістика 

менеджмент 

інші спеціальності 

 

 

7.03050501 

 

8.03050501 
 

7.03060101 

 
8.03060101 

7.03060102 

8.03060102 
 

7.03060103 

 

8.03060103 

 

7.03060104 
 

8.03060104 

7.03060105 
8.03060105 

 

7.03060106 
 

7.03060106 

7.03060107 

8.03060107 

073 

073 Менеджмент 
Управління фінансово- 
економічною безпекою 

Фаховий іспит; 

Єдиний вступний 
іспит з іноземної 

мови або іспит з 

іноземної мови 

1 Курс 1р 6м   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування 

  

  073 Менеджмент ВСЬОГО:      
 

 

 

управління персоналом та економіка 

праці 

управління персоналом та економіка 
праці 

менеджмент організацій і 

адміністрування 

менеджмент організацій і 

адміністрування 

менеджмент інноваційної діяльності 
менеджмент інноваційної діяльності 

менеджмент природоохоронної 

діяльності 
менеджмент природоохоронної 

діяльності 

менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності 

менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності 

менеджмент інвестиційної діяльності 

менеджмент інвестиційної діяльності 

управління в сфері економічної 
конкуренції 

управління в сфері економічної 
конкуренції 

логістика 

логістика 

менеджмент 

інші спеціальності 

 

 

7.03050501 

 
8.03050501 

 

7.03060101 

 

8.03060101 

7.03060102 
8.03060102 

 

7.03060103 
 

8.03060103 

 
7.03060104 

 

8.03060104 

7.03060105 

8.03060105 

 
7.03060106 

 
7.03060106 

7.03060107 

8.03060107 
073 

073 Менеджмент Менеджмент 

Фаховий іспит; 

Єдиний вступний іспит 

з іноземної мови або 
іспит з іноземної мови 

1 Курс 1р 6м 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
ВСЬОГО:      

 

 

 

 

товарознавство і комерційна 

діяльність 
товарознавство і комерційна 

діяльність 
товарознавство та експертиза в 

митній справі 

товарознавство та експертиза в 

митній справі 
експертиза товарів та послуг 

експертиза товарів та послуг 

економіка підприємства 
економіка підприємства 

управління персоналом та економіка 

 

 

7.03051001 
 

8.03051001 

 

7.03051002 

 

8.03051002 
7.03051003 

8.03051003 

7.03050401 
8.03050401 

 

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Товарознавство та комерційна 
діяльність 

Товарознавство та експертиза в 
митній справі 

Фаховий іспит; 

Єдиний вступний іспит 
з іноземної мови або 

іспит з іноземної мови 

1 Курс 1р 6м   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



праці 

управління персоналом та економіка 
праці 

біржова діяльність 

біржова діяльність 
управління безпечністю та якістю 

товарів 

управління безпечністю та якістю 
товарів 

організація оптової та роздрібної 

торгівлі 
організація оптової та роздрібної 

торгівлі  

підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

інші спеціальності 

7.03050501 

 
8.03050501 

7.03050702 

8.03050702 
 

7.03051004 

 
8.03051004 

 

7.03051005 
 

8.03051005 

 
076 

  
181 Харчові технології ВСЬОГО: 

   
  

 

 

харчові технології та інженерія 

харчові технології та інженерія 
технології зберігання і переробки 

зерна 

технології зберігання і переробки 
зерна 

технології жирів і жирозамінників 

технології жирів і жирозамінників 
технології хліба, кондитерських, 

макаронних виробів та 

харчоконцентратів 
технології хліба, кондитерських, 

макаронних виробів та 

харчоконцентратів 
технології зберігання, консервування 

та переробки м'яса 

технології зберігання, консервування 
та переробки м'яса 

технології зберігання та переробки 

водних біоресурсів 
технології зберігання та переробки 

водних біоресурсів 

технології продуктів бродіння і 
виноробства 

технології продуктів бродіння і 

виноробства 
технології зберігання, консервування 

та переробки плодів і овочів 

технології зберігання, консервування 
та переробки плодів і овочів 

технології зберігання, консервування 

та переробки молока 
технології зберігання, консервування 

та переробки молока 

технології харчових продуктів 
оздоровчого та профілактичного 

 

7.05170101 

8.05170101 
 

7.05170101 

 
8.05170101 

7.05170102 

8.05170102 
 

 

7.05170103 
 

 

8.05170103 
 

7.05170104 

 
8.05170104 

 

7.05170105 
 

8.05170105 

 
7.05170106 

 

8.05170106 
 

7.05170107 

 
8.05170107 

 

7.05170108 
 

8.05170108 

 
 

181 Харчові технології Харчові технології 

Фаховий іспит; 

Єдиний вступний іспит 

з іноземної мови або 
іспит з іноземної мови 

1 курс 1р 6 м   

 



призначення 

технології харчових продуктів 

оздоровчого та профілактичного 
призначення 

технології питної води та 

водопідготовки харчових виробництв 
технології питної води та 

водопідготовки харчових виробництв 

технології цукру та полісахаридів 
технології цукру та полісахаридів 

технології харчування 

технології харчування 
технології в ресторанному 

господарстві 

технології в ресторанному 
господарстві 

технологічна експертиза та безпека 

харчової продукції 
технологічна експертиза та безпека 

харчової продукції 

харчові технології 
інші спеціальності 

7.05170109 

 

 
8.05170109 

 

7.05170110 
 

8.05170110 

7.05170111 
8.05170111 

7.05170112 

8.05170112 
 

7.05170113 

 
8.05170113 

 

7.05170201 
 

8.05170201 
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  241 Готельно-ресторанна справа ВСЬОГО:      

 

 

 

готельна і ресторанна справа 
готельна і ресторанна справа 

курортна справа 

курортна справа 

готельна і ресторанна справа 

інші спеціальності 

 

7.14010101 

8.14010101 

7.14010102 
8.14010102 

241 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа 

Фаховий іспит; 

Єдиний вступний іспит 

з іноземної мови або 
іспит з іноземної мови 

1 Курс 1р 6м   

 

 

 

 

 

 

 

 

  242 Туризм ВСЬОГО:      

 

 

 

туризмознавство 

туризмознавство 

туризм 
інші спеціальності 

 

7.14010301 

8.14010301 

242 

242 

Туризм 
Туризм 

Еногастрономічна  
рекреація та туризм 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний іспит 

з іноземної мови або 

іспит з іноземної мови 

1 Курс 1р 6м 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



   
Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій 

   
 

  292 
Міжнародні економічні 

відносини 
ВСЬОГО:      

 

 

 

міжнародні економічні відносини 
міжнародні економічні відносини 

міжнародний бізнес 
міжнародний бізнес 

міжнародна економіка 

міжнародна економіка 
міжнародні економічні відносини 

інші спеціальності 

7.03020301 

8.03020301 

7.03020601 
8.03020601 

7.03050301 

8.03050301 
292 

292 
Міжнародні економічні 

відносини 
Міжнародні економічні 

відносини 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови або іспит з 
іноземної мови 

1 Курс 1р 6м 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  075 Маркетинг ВСЬОГО:      
 

 

 

маркетинг 
маркетинг 
маркетинг 

інші спеціальності 

 

7.03050701 

8.03050701 

075 

075 Маркетинг Маркетинг 

Фаховий іспит; 

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 
мови або іспит з 

іноземної мови 

1 Курс 1р 6м   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: * - в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за якими здійснюється  

прийом на основі освітнього рівня бакалавра. 

 


