
 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ  ТОРГОВЕЛЬНО- 

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ 
 

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

освітня програма 
Конкурсний відбір за результатами 

Строки реєстрації заяв, 

конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

ЕКОНОМІКА 

 міжнародна економіка 

 економіка та бізнес-аналітика 

підприємства  

 бізнес економіка  

НМТ 2023 року 

 

або 

 

НМТ 2022 року 

 

або 

 

ЗНО 2020 – 2021 років з трьох 

конкурсних предметів (перший, другий, 

третій предмети) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстрація електронних 

кабінетів вступників, 

завантаження необхідних 

документів: 

з 01 липня 

 

 

 

 

Прийом заяв та 

документів:  

 з 19 липня до 31 липня 

 

 

 

 

Формування рейтингових 

списків вступників: 

не пізніше 05 серпня 

 

 

 

 

Надання рекомендацій до 

зарахування та 

оприлюднення списку 

рекомендованих для 

вступників: 

не раніше 09 серпня 

 

 

 

 

Зарахування –  

не раніше 10 серпня 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

 облік і оподаткування 

 діджитал облік та управління фінансами 

 управлінський облік, контроль та бізнес-

консалтинг 

 обліково-правове забезпечення управління 

бізнесом 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, 

СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК 

 фінанси, банківська справа та 

страхування 

 фіскальне та митне адміністрування 

 фінансово-економічна безпека та 

фондовий ринок 

МЕНЕДЖМЕНТ 
 менеджмент 

МАРКЕТИНГ 

 маркетинг 

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ 

 підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

 логістика та менеджмент продажів 

 товарознавство та експертиза в митній 

справі 

 митна справа 

ЖУРНАЛІСТИКА 

 реклама у бізнесі 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

 міжнародні економічні відносини 

 міжнародний бізнес 

ПРАВО 

 право 

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ 

 комп’ютерні науки 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 

 готельно-ресторанна справа 

 ресторанний сервіс і основи харчових 

виробництв 

ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ 

 туризм 

 медичний та оздоровчий туризм 

 організація управління туризмом та 

індустрією гостинності 

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 харчові технології 

 технологія та організація ресторанного 

бізнесу 

 експертиза та біотехнології харчування 

НМТ 2023 року 

або НМТ 2022 року 

або ЗНО 2020–2021 років з трьох 

конкурсних предметів (перший, другий, 

третій предмети) 

або мотиваційний лист 

 Термін навчання: 3 р. 10 міс. (відповідно до стандартів вищої освіти) 
Заяви в електронній формі подаються вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та 

розглядається Приймальною комісією Університету у порядку визначеному законодавством 

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 



 

 

 

 ЛЬВІВСЬКИЙ  ТОРГОВЕЛЬНО- 

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ 
  

Бакалавр на основі здобутого ОПС фахового молодшого бакалавра,  

ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста (НРК5) 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

освітня програма 

Конкурсний відбір за 

результатами 

Строки реєстрації 

заяв, конкурсного 

відбору та зарахування 

на навчання 
ЕКОНОМІКА 

 міжнародна економіка 

 бізнес економіка  

НМТ 2023 року 

 

або 

 

НМТ 2022 року 

 

або 

 

ЗНО 2020 – 2021 років з двох 

конкурсних предметів (перший, 

другий предмети) 

Реєстрація 

електронних кабінетів 

вступників, 

завантаження 

необхідних 

документів: 

з 01 липня 

 

 

Прийом заяв та 

документів:  

з 19 липня до 31 

липня 

 

 

Формування 

рейтингових списків 

вступників: 

не пізніше 05 серпня 

 

 

Надання 

рекомендацій до 

зарахування та 

оприлюднення списку 

рекомендованих для 

вступників: 

не раніше 09 серпня 

 

 

Зарахування –  

не раніше 10 серпня 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

 облік і оподаткування 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, 

СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК 

 фінанси, банківська справа та 

страхування 

 фіскальне та митне адміністрування 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 менеджмент 

МАРКЕТИНГ 

 маркетинг 

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ 

 підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

 товарознавство та експертиза в 

митній справі 

ЖУРНАЛІСТИКА 

 реклама у бізнесі 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

 міжнародні економічні відносини 

ПРАВО 

 право 

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ 

 комп’ютерні науки 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 

 готельно-ресторанна справа 

ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ 

 туризм 

 медичний та оздоровчий туризм 

 організація управління туризмом та 

індустрією гостинності 

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 харчові технології 
НМТ 2023 року 

або НМТ 2022 року 

або ЗНО 2020 – 2021 років з двох 

конкурсних предметів (перший, 

другий предмети) 

або мотиваційний лист 

 Термін навчання: 1 р. 10 міс. або 2 р. 10 міс. в залежності від вимог стандартів вищої освіти 

 

Заяви в електронній формі подаються вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі 

онлайн та розглядається Приймальною комісією Університету у порядку визначеному законодавством. 
 

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 



 

 

 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО- 

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ 

 

 

Магістр на основі здобутого ступеня вищої освіти 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

освітня програма 
Вступ на основі  

бакалавра (НРК6) 
Вступ на основі 

магістра, спеціаліста (НРК7) 

Строки реєстрації заяв, 

конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 
ЕКОНОМІКА 

 міжнародна економіка 

1. Єдиний вступний іспит 

2. Єдине фахове вступне 

випробування 

1. Єдиний вступний іспит або 

співбесіда з іноземної мови  

2. Єдине фахове вступне 

випробування або Фаховий 

іспит 

Реєстрація для складання ЄВІ 

та ЄФВВ: 

з 08 до 18.00 год. 31 травня 

 

Cесія ЄВІ та ЄФВВ: 

з 26 червня до 18 липня 

 

Реєстрація електронних 

кабінетів вступників, 

завантаження необхідних 

документів: 

з 01 липня 

 
Реєстрація заяв вступників для 

участі у вступних 

випробуваннях на основі НРК7: 

з 17 липня до 25 липня 

 
Вступні випробування на 

основі НРК7: 
з 17 по 28 липня 

 
Реєстрація заяв вступників для 

участі в конкурсному відборі на 

основі НРК6, НРК7: 

з 31 липня до 21 серпня 

 
Фаховий іспит на основі НРК6: 

з 31 липня до 14 серпня 

 

Зарахування 

не раніше 31 серпня 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
 міжнародні економічні відносини 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

 облік і оподаткування 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, 
СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК 
 фінанси, банківська справа та 
страхування 
 управління фінансово-економічною 
безпекою 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 менеджмент 

МАРКЕТИНГ 

 маркетинг 

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ 
 товарознавство та комерційна 
діяльність  
 товарознавство та експертиза в митній 
справі 
 логістика та менеджмент продажів 

ПРАВО  
 право 

x 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 
 готельно-ресторанна справа 1. Єдиний вступний іспит 

2. Фаховий іспит 

1. Єдиний вступний іспит або 

співбесіда з іноземної мови 

2. Фаховий іспит 
ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ 

 туризм 

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 харчові технології 

1. Єдиний вступний іспит 

2. Фаховий іспит 

або 

1. Фаховий іспит та/або 

мотиваційний лист 

1. Єдиний вступний іспит або 

співбесіда з іноземної мови 

2. Фаховий іспит 

або 

1. Фаховий іспит та/або 

мотиваційний лист 

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 


