
Спеціалізація

(освітня програма) Фахове випробування
Термін

навчання

Код
Назва

/може повторювати 

назву спеціальності/

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб

122 комп’ютерні науки комп’ютерні науки
1.НМТ укр.мови/ЗНО* з укр.мови                             

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір        
2 Курс 3р  0

072
фінанси, банківська 

справа та страхування 

фінанси, банківська 

справа та страхування 

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                            

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір        
2 Курс 3р  0

075 маркетинг маркетинг
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                            

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір        
2 Курс 3р  0

Спеціалізація

(освітня програма) Фахове випробування

Код
Назва

/може повторювати 

назву спеціальності/

За кошти 

фізичних, 

юридични

072

фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

ВСЬОГО: 13

075 маркетинг ВСЬОГО: 19

5.03051001

5.03050401

5.03050601

5.03050701

Термін

навчання

маркетинг 

Додаток 3  до Правил прийому на навчання до Національного університету "Львівська політехніка" в 2022  році

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) 

або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра 

Спеціальності ОС бакалавра 

Національний університет "Львівська політехніка"

За кошти

державного 

бюджету

Інститут підприємництва та перспективних технологій

Назва

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)   

Кількість місць*

Назва

Спеціальності ОС бакалавра 

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)

Споріднені спеціальності / Інші спеціальності 

ОКР молодшого спеціаліста

Кількість місць*  

(попереднього року)

За кошти

державного 

бюджету

Інститут підприємництва та перспективних технологій

Таблиця 3

Споріднені спеціальності /

 Інші спеціальності 

ОКР молодшого спеціаліста, 

фахового молодшого бакалавра

фінанси і кредит      5.03050801

фінанси, банківська справа та страхування 072

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                            

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір        
02р  3 Курс

економіка підприємства             

"-"

товарознавство та комерційна діяльність     

"-"

маркетингова діяльність          

13

19"-"

072
фінанси, банківська 

справа та страхування 

фінанси, банківська 

справа та страхування 

Всі спеціальності "-"

Всі спеціальності

Всі спеціальності

"-"

"-"

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                            

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір        
3 Курс 2р  075 маркетинг 

прикладна статистика  



5.03050702

5.03050801

5.03050802

5.03050901

5.03050201

076

075

073

072

071

122 комп’ютерні науки ВСЬОГО: 24

5.05010101

5.05010102

5.05010201

121

122

123
122 комп’ютерні науки та комп’ютерні науки та Фаховий іспит 3 Курс 2р  0

Спеціалізація

(освітня програма) Фахове випробування

Термін

навчання

Код
Назва

/може повторювати 

назву спеціальності/

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

122 комп’ютерні науки комп’ютерні науки
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір     
2 Курс 3р  0

072
фінанси, банківська 

справа та страхування 

фінанси, банківська 

справа та страхування 

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                            

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір        
2 Курс 3р  0

075 маркетинг маркетинг
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                            

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір        
2 Курс 3р  0

Спеціалізація

(освітня програма) Фахове випробування

Термін

навчання

Код
Назва

/може повторювати 

назву спеціальності/

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

підприємництво,торгівля та біржова діяльність       

маркетинг

фінанси, банківська справа та страхування 

маркетинг 

комп'ютерні науки та інформаційні технології

Інститут підприємництва та перспективних технологій

Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)   
Споріднені спеціальності /

 Інші спеціальності 

ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності ОС бакалавра 

комп'ютерна інженерія

Всі спеціальності "-"

"-"

"-"

обслуговування систем баз даних і знань

обслуговування програмних систем і комплексів          

інженерія програмного забезпечення

За кошти

державного 

бюджету

Назва

Всі спеціальності

242р  

оціночна діяльність   

122

19"-"

"-"

Кількість місць*  

(попереднього року)

комерційна діяльність 

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                            

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір        
3 Курс 2р  075 маркетинг 

інформаційна діяльність підприємства   

Всі спеціальності "-"

Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)   

Споріднені спеціальності /

 Інші спеціальності 

ОКР молодшого спеціаліста,                       

фахового молодшого бакалавра

менеджмент

комп’ютерні науки
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір     
3 Курс

бухгалтерський облік  

облік і оподаткування

фінанси і кредит      

комп’ютерні наукиобслуговування комп'ютерних систем і мереж       

Інститут підприємництва та перспективних технологій

Спеціальності ОС бакалавра Кількість місць*  

(попереднього року)

Назва
За кошти

державного 

бюджету



072

фінанси, банківська 

справа та 

страхування 
ВСЬОГО: 22

075 маркетинг ВСЬОГО: 27

5.03051001

5.03050401

5.03050601

5.03050701

5.03050702

5.03050801

5.03050802

5.03050901

5.03050201

076

075

073

072

071

122 комп’ютерні науки ВСЬОГО: 15

5.05010101

5.05010102

5.05010201

121

122

123

Примітки:

НМТ - національний мультипредметний тест

ЗНО* - ЗНО за 2019-2021 роки; 

комп’ютерні науки комп’ютерні науки
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір     
3 Курс 2р  "-"

"-" - можливість вступу тільки на комерцію.

072
фінанси, банківська 

справа та страхування 

фінанси, банківська 

справа та страхування 

*- дані за результатами прийому у 2021 році; ;

15

обслуговування систем баз даних і знань

обслуговування комп'ютерних систем і мереж       

інженерія програмного забезпечення

комп'ютерні науки та інформаційні технології

комп'ютерна інженерія

"-"

обслуговування програмних систем і комплексів          

122

маркетинг

оціночна діяльність   

072фінанси, банківська справа та страхування 

товарознавство та комерційна діяльність     

інформаційна діяльність підприємства   

маркетингова діяльність          

бухгалтерський облік  
075 маркетинг маркетинг 

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                            

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір        
3 Курс 2р  "-" 27

менеджмент

фінанси і кредит      

комерційна діяльність 

22

"-"

фінанси і кредит      5.03050801

фінанси, банківська справа та страхування 

підприємництво,торгівля та біржова діяльність       

прикладна статистика  

економіка підприємства             

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                            

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір        

облік і оподаткування

3 Курс 2р  "-"

"-"


