
 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ 

ЗА СТУПЕНЯМИ БАКАЛАВРА ТА МАГІСТРА  
 

БАКАЛАВР  -  ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

освітня програма 

Конкурсні предмети, з яких 

зараховуються бали сертифікатів ЗНО  

та вступні випробовування 

Строки прийому заяв та 

документів, проведення вступних 

випробувань та зарахування 

Економіка освітні програми:  

міжнародна економіка 

економіка та бізнес-аналітика підприємства  

бізнес економіка  
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2) Математика 

3) Іноземна мова або географія 

 

 

 

Реєстрація електронних 

кабінетів вступників, 

завантаження необхідних 

документів проводиться 

з 01 серпня 

 

 

 

Прийом документів і 

сертифікатів ЗНО 

 з 13 до 22 серпня 

 

 

 

Прийом документів від осіб, які 

проходять вступні 

випробування в Університеті з  

13 до 16 серпня 

 

 

Вступні випробування 

проводяться 13 до 22 серпня 

співбесіди проводяться з  

16 до 18 серпня 

 

 

 

Рейтинговий список вступників 

оприлюднюється не пізніше  

12 год. 27 серпня 

 

 

 

Зарахування –  

до 30 вересня  

Журналістика освітня програма:  

реклама у бізнесі 
2) Історія України 

3) Математика або іноземна мова  

Облік і оподаткування освітні програми:  

 облік і оподаткування 

управлінський облік і податковий консалтинг 
 

обліково-правове забезпечення управління бізнесом 

2) Математика  

3) Іноземна мова або географія 

2) Історія України 

3) Математика або іноземна мова 

Фінанси, банківська справа та страхування 
освітні програми: 
фінанси, банківська справа та страхування 
 

фіскальне та митне адміністрування 
 

фінансово-економічна безпека суб'єктів підприємництва 

2) Математика  

3) Іноземна мова або географія 

2) Історія України 

3) Географія або іноземна мова  

2) Історія України 

3) Математика або географія 

Менеджмент освітня програма: 

менеджмент 
2) Історія України 

3) Географія або математика  

Маркетинг освітня програма: 

маркетинг 
2) Історія України  

3) Іноземна мова або математика  

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
освітні програми:  

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
 

товарознавство та торговельне підприємництво  
 

товарознавство та експертиза в митній справі 

 

2) Математика  

3) Історія України або географія 

2) Історія України  

3) Математика або іноземна мова  

2) Історія України 

3) Математика або географія  

Право освітня програма: 

право 

2) Історія України 

3) Математика або іноземна мова 

  (мінімальний конкурсний бал - 140) 

Комп’ютерні науки освітня програма: 

комп’ютерні науки 
2) Математика 

3) Фізика або іноземна мова 

Харчові технології освітня програма: 

харчові технології 

технології харчування та пивоваріння у закладах 

ресторанного господарства 

2) Математика 

3) Хімія або біологія 

2) Історія України 

3) Математика або іноземна мова  

Готельно-ресторанна справа освітня програма: 

готельно-ресторанна справа 
2) Історія України 

3) Географія або іноземна мова 

Туризм освітня програма: 

туризм 

медичний та оздоровчий туризм 

2) Історія України 

3) Географія або іноземна мова 

Міжнародні економічні відносини  
освітні програми:  
міжнародні економічні відносини;  

міжнародний бізнес; 

міжнародні економічні відносини (англійська мова 

навчання)* 

2) Іноземна мова  

3) Географія або математика 

  (мінімальний конкурсний бал - 140) 

* - тільки денна форма навчання 

У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019  та 2020 років. 

Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з результатів ЗНО 2018, 2019 та 2020 років 

БАКАЛАВР - НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА 
 

ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 

Економіка освітня програма: 

міжнародна економіка  
 

1) ЗНО з української мови та літератури,  

2) ЗНО з математики або історії України  

3) фахове випробування 

 

 

 
 

Прийом документів  

з 13 до 22 серпня  

 
 

 

 

Облік і оподаткування освітня програма: 
облік і оподаткування 

Фінанси, банківська справа та страхування 
освітня програма: 
фінанси, банківська справа та страхування 



Менеджмент освітня програма: 

менеджмент 
 

 

1) ЗНО з української мови та літератури,  

2) ЗНО з математики або історії України  

3) фахове випробування 

 

 

 

Вступні фахові 

випробування проводяться 

з 25 до 31 серпня 

 

 

Рейтинговий список 

вступників оприлюднюється 

не пізніше  

12 год. 01  вересня 

 

 

 

Зарахування - 

до 30 вересня 

Маркетинг освітня програма: 

маркетинг 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність освітні програми:  

товарознавство та торговельне підприємництво  

товарознавство та експертиза в митній справі 

Право освітня програма: 

право 

1) ЗНО з української мови та літератури,  

2) фахове випробування 

 

Комп’ютерні науки освітня програма: 

комп’ютерні науки 

Харчові технології освітня програма: 

харчові технології 

Готельно-ресторанна справа освітня програма: 

готельно-ресторанна справа 

Туризм освітня програма: 

туризм 

Термін навчання: 2 або 3 роки в залежності від вимог, що визначені стандартами вищої освіти 

У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019  та 2020 років 

МАГІСТР  -  ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 

Харчові технології освітня програма: 

харчові технології 

1) Єдиний вступний іспит 

з іноземної мови 

(01.07.2020 р.) 

або вступний іспит з 

іноземної мови* 

 

2) Вступне фахове 

випробування  

Реєстрація для складання єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови 

 з 12 травня до 18.00 год. 05 червня  

 

 

 

  
 

Прийом документів - 

з 5 до 22  серпня, 

з 13 до 22 серпня* 

 

Вступні випробування проводяться 

з 5 до 26 серпня, 

з 23 до 31 серпня* 

 

 

 

Зарахування - 

до 30 вересня 

Економіка освітні програми: 
міжнародна економіка 

Облік і оподаткування освітня програма: 
облік і оподаткування 

Фінанси, банківська справа та страхування  
освітня програма: 
фінанси, банківська справа та страхування 

Менеджмент освітні програми:  
менеджмент 

управління фінансово-економічною безпекою 

Маркетинг освітня програма: 

маркетинг 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
освітні програми:  
товарознавство та комерційна діяльність  

товарознавство та експертиза в митній справі 

Готельно-ресторанна справа освітня програма: 

готельно-ресторанна справа 

Туризм освітня програма: 

туризм 

еногастрономічна рекреація та туризм 

Міжнародні економічні відносини освітня програма: 
міжнародні економічні відносини 

* - для вступу на основі ступеня магістра (ОКР спеціаліста) 

Право освітня програма: 

право 

1) Єдиний вступний іспит 

з іноземної мови 

(01.07.2020 р.) 
 

2) Єдине фахове вступне 

випробування з права та 

загальних навчальних 

правничих 

компетентностей 

(03.07.2020 р.) 

Реєстрація для складання єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови та 

єдиного фахового вступного 

випробування 

з 12 травня до 18.00 год. 05 червня 
 

 

 

 

 

 

Прийом документів 

з 5  до 22 серпня. 
 

Зарахування -  

до 30 вересня 

У 2020 році приймаються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови  

та єдиного фахового вступного випробування 2020 року 

 

Ми чекаємо Вас за адресою: 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, к. 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 


