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Зміни 
до правил прийому на навчання до Львівського торговельно-економічного 

університету в 2016 році 
 

1. Унести до правил прийому на навчання до Львівського торговельно-
економічного університету в 2016 році, затверджених Вченою радою Львівської 
комерційної академії 11 грудня 2015 р., протокол № 3 і перезатверджених Вченою 
радою Львівського торговельно-економічного університету 25 квітня 2016 р., 
протокол № 7, такі зміни:  

 
1) по всьому тексту слова «кошти державного бюджету» замінити словами 

«державним замовленням»; 
 
2) абзац перший викласти в такій редакції: 
У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, визначених Умовами 

прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за 
№ 1351/27796 зі змінами внесеними наказом Міністерства освіти і науки України 06 
червня 2016 року № 622 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 14 червня 
2016 р. за № 860/28990 (далі – Умови прийому). 

 
3) у розділі І: 
пункт 1.4 доповнити новим абзацом другим такого змісту:  
«Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями 

(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним 



замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо-
кваліфікаційними рівнями) та формами навчання.»; 

 
4) у розділі ІІ: 
пункт 2.4 викласти в такій редакції: 
«2.4. Рішення приймальної комісії стосовно максимального обсягу державного 

замовлення за спеціальностями для вступників для здобуття вищої освіти ступенів 
бакалавра на денну форму навчання в межах, що не перевищують обсяг державного 
замовлення попереднього року більше ніж на 25 відсотків (з урахуванням 
державного замовлення реорганізованих навчальних закладів), та в межах 
ліцензованого обсягу кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше 15 
червня. У разі якщо державне замовлення в попередньому році складало не більше 8 
осіб або не надавалось взагалі, то максимальний обсяг державного замовлення може 
бути встановлений в межах 10 осіб, але не більше ліцензованого обсягу за 
спеціальностями. Максимальні обсяги державного замовлення погоджуються 
вищими навчальними закладами з відповідними державними замовниками. Для всіх 
інших категорій вступників державний замовник рішенням конкурсної комісії 
доводить кожному вищому навчальному закладу фіксований (загальний) обсяг 
державного замовлення. 

Для усіх категорій вступників, де передбачено доведення фіксованого 
(загального) обсягу державного замовлення, рішення приймальної комісії стосовно 
розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензованого обсягу за 
факультетами, спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами 
підготовки) тощо щодо кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше 
трьох календарних днів після доведення вищому навчальному закладу обсягів 
державного замовлення.»; 

 
5) у розділі ІІІ: 
пункт 3.2 доповнити новим абзацом такого змісту: 
«У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома молодшого 

спеціаліста його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, 
передбаченому для такого типу документів.»; 

у пункті 3.3: 
абзац другий доповнити новим реченням такого змісту: «У разі відсутності з 

об’єктивних причин додатка до диплома бакалавра його середній бал вважається 
таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу 
документів.»; 

пункт 3.5 викласти в такій редакції: 
«3.5. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Університету 

приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста) відповідно до правил прийому до аспірантури та докторантури, 
наведених у додатку 11.» 

доповнити пункт 3.5 новим реченням такого змісту: «Правила прийому до 
аспірантури та докторантури затверджує вчена рада Університету як додаток до 



правил прийому та оприлюднює їх на своєму веб-сайті. Затверджені правила 
прийому до аспірантури та докторантури діють до 31 серпня 2017 року.»; 

 
6) у розділі ІV: 
у пункті 4.1: 
абзац п’ятий після слів «юридичних осіб» доповнити словами «(на умовах 

контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на проведення 
наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії або доктора наук)»; 

пункт 4.2 доповнити новими абзацами другим та третім такого змісту:  
«Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, 

яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які 
перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово 
окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного 
освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному 
Законом України "Про вищу освіту". 

Особи, зазначені в абзацах першому і другому цього пункту, здобувають вищу 
(на конкурсних засадах) освіту за державним замовленням у порядку та в межах 
квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки 
відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і 
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України.»; 

 
7) у розділі V: 
пункт 5.2 викласти в такій редакції: 
«5.2. Прийом заяв і документів у паперовій або електронній формі, вступні 

випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до 
Університету на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:  

Етапи вступної кампанії 
Денна форма навчання Заочна форма навчання 
вступники на основі повної  загальної середньої освіти 

Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року 11 липня 2016 року 
Закінчення прийому заяв та 
документів від осіб, які мають право 
складати вступні іспити у вищих 
навчальних закладах, зокрема 
відповідно до розділу VIIІ цих 
Правил, а також проходять співбесіду 
відповідно до розділу X цих Правил  

о 18.00 годині 20 липня 2016 
року 

о 18.00 годині 20 липня 2016 
року 

Закінчення прийому заяв та 
документів від осіб, які не складають 
вступних випробувань  

о 18.00 годині 27 липня 2016 
року 

о 18.00 годині 27 липня 2016 
року 

Строки проведення вищим 
навчальним закладом співбесід 21 липня – 24 липня  2016 року 21 липня – 24 липня  2016 

року 
Строки проведення вищим 
навчальним закладом вступних 

21 липня – 27 липня  2016 року 21 липня – 27 липня  2016 
року 



іспитів 
Термін оприлюднення рейтингового 
списку вступників 

не пізніше 12 години 01 серпня 
2016 року 

не пізніше 12 години 01 
серпня 2016 року 

Рейтингові списки для категорій вступників, які проходять співбесіди в 
Університеті із зазначенням рекомендованих до зарахування формуються на основі 
конкурсного бала за кожною спеціальністю з повідомленням про отримання чи 
неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням і 
оприлюднюються не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали 
рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним 
замовленням відповідно до пункту 15.1 розділу XV цих Правил до 18.00 години 27 
липня. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної 
середньої освіти за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 
липня. Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця 
за державним замовленням. »; 

 
8) у розділі VI: 
пункт 6.1 викласти в такій редакції: 
«6.1. Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у 
конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої 
освіти (розділ VIII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил) 
та зарахування за квотами (розділ ХІ цих Правил), подають заяви тільки в 
електронній формі. Вступники можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять 
спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за державним 
замовленням на денну форму навчання. Подання заяв на спеціальності 
(спеціалізації) на інші форми навчання, а також на яких не передбачається прийому 
за державним замовленням, не обмежується.  

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.»; 
у пункті 6.3: 
доповнити пункт 6.3 після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:  
«Пріоритетність заяв, зазначена вступником, не підлягає зміні.». 
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;  
у пункті 6.4: 
в абзаці сьомому слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами»; 
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:  
«У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту вищу освіту 

може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про закінчення 
вищого навчального закладу, здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня та 
кваліфікації.»; 

у пункті 6.5: 
в абзаці третьому слова «відповідного рівня» виключити; 
в абзаці п’ятому слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами»; 
пункт 6.10 доповнити новим абзацом третім такого змісту:  



«У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія 
здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його 
сканованої копії (фотокопії).»; 

у пункті 6.12 слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами»; 
 
9) у розділі VII: 
у пункті 7.1:  
друге речення абзацу першого виключити; 
після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:  
«Університет може запропонувати вступнику можливість вибору одного з 

предметів, крім обов’язкового.». 
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім; 
у пункті 7.2: 
друге речення абзацу першого виключити; 
доповнити абзац перший реченням такого змісту: «Конкурсний бал при 

розрахунках округлюється з точністю до 0,001.»; 
пункт 7.3 викласти в такій редакції:  
«7.3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної 

середньої освіти, конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожен сертифікат з 
конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про 
повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи, помножених на вагові 
коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому до Університету. Сума 
коефіцієнтів дорівнює одиниці. Бали за особливі успіхи нараховуються з 
урахуванням коефіцієнтів відповідно до пункту 7.2 розділу VІІ цих Правил. 
Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-
бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з 
документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, 
враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає 
«12». Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично 
переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала 
документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, 
за значенням 200-бальної шкали, наведеної у додатку 7 до цих Правил. У разі 
відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню 
освіту його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 100.»;  

у пункті 7.7 доповнити абзац третій реченням такого змісту: «Конкурсний бал 
при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.»; 

доповнити розділ після пункту 7.8 новим пунктом 7.9 такого змісту: 
«7.9. Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у 

міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої 
влади у сфері освіти і науки зараховуються по 200 балів з двох предметів.». 

 
10) у розділі VIII: 
пункт 8.2 викласти в такій редакції: 



«8.2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів в Університеті (за їх 
вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі 
демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, діти-сироти, діти, позбавлені 
батьківського піклування, особи з їх числа та 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.». 

 
11) пункт 10.3 розділу Х викласти в такій редакції: 
«10.3. Університет оголошує рекомендованих до зарахування за результатами 

співбесіди осіб не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали 
рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним 
замовленням відповідно до пункту 15.1 розділу XV цих Правил до 18.00 години 27 
липня. Зарахування вступників на денну форму навчання за державним 
замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня.  

Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за 
державним замовленням. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 
10.1 цього розділу, не зараховані на навчання за результатами співбесіди, мають 
право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного 
бала.»; 

 
12) розділи ХІ, XII викласти в такій редакції:  
«XІ. Зарахування в межах встановлених квот 
11.1. Право на зарахування на основі повної загальної середньої освіти в межах 

встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами 
зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 8.1 - 8.3 
розділу VIII цих Правил. 

11.2. Ці квоти встановлюються Університетом у межах десяти відсотків  
максимального (загального) обсягу державного замовлення і оголошуються 
одночасно з оголошенням максимального державного замовлення відповідно до 
пункту 2.4 розділу ІІ цих Правил.  

11.3. Зарахування осіб, визначених у пункті 11.1 цього розділу, відбувається в 
межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника. 

11.4. Квоти для осіб, визначених Законом України «Про забезпечення прав і 
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», 
надаються у встановленому порядку. 

11.5. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 11.1 цього 
розділу, не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, 
мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до 
конкурсного бала. 

XII. Право на першочергове зарахування  



12.1. Право на першочергове зарахування до Університету мають: 
особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане 

таке право; 
особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» надане таке право; 
діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній 

операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, 
або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах 
проведення антитерористичної операції; 

діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення; 

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали 
безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час 
воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок 
захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих 
дій та конфліктів; 

особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України 
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;  

інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та 
потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний 
зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок 
Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 та особи, які 
постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії 
до прийняття постанови про відселення, − категорія 2; 

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи, 
протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є 
шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких 
загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II 
групи; 

члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, 
перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і 
науки; 

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року 
№ 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх 
правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання 
молоді» надане таке право; 

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені 
золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої 
освіти;  

випускники Луцького кооперативного коледжу Львівського торговельно-
економічного університету, які продовжують навчання за освітньо-професійними 
програмами із скороченим терміном підготовки фахівців ступеня бакалавра за 
відповідними спеціальностями;  



випускники вищих навчальних закладів  І-ІІ рівнів акредитації, які отримали 
диплом з відзнакою, при вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста. 

12.2. Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, 
визначеною в пункті 12.1 цього розділу.»; 

 
13) у розділі ХІІІ: 
абзац другий пункту 13.1 викласти в такій редакції: 
«вступники, які мають право на зарахування за квотами;»; 
пункт 13.2 викласти в такій редакції: 
«13.2. У межах кожної зазначеної в пункті 13.1 цього розділу категорії 

рейтинговий список вступників впорядковується: 
за конкурсним балом від більшого до меншого; 
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому 

конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до 
розділу ХІІ цих Правил (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), 
а в разі необхідності з використанням такої послідовності: 

особи, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом; 
особи, які мають більшу суму балів за результатами вступних випробувань; 
особи, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними 

ваговими коефіцієнтами; 
особи, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту. 
Якщо право першочергового зарахування та встановлені в четвертому − 

сьомому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити 
послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює 
відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів 
та вносить його до Єдиної бази.»; 

абзац четвертий пункту 13.3 викласти в такій редакції: 
«зарахування за квотами або співбесідою;»;  
 
14) у пункті 14.1 розділу XІV: 
в абзаці першому слова і цифри «визначений пунктами 5.2-5.7 розділу V цих 

Правил» замінити словами «визначений цими Правилами»; 
абзац другий виключити. 
У зв’язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом другим та викласти 

його у такій редакції:  
«Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється 

в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за 
державним замовленням, за спеціальностями, за їх відсутності – у межах 
ліцензованого обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів 
фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними 
вступником під час подання заяв.»; 

 
15) розділ XVIII викласти в такій редакції: 



«XVIII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без 
громадянства в Університеті  

18.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із 
Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства», «Про закордонних українців», Указом Президента України від 03 
червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва 
областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-
територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів 
України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в 
Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання 
іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України 
від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання 
(стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу 
Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).  

18.2. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за 
кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними 
договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про 
міжнародну академічну мобільність. 

18.3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних 
та юридичних осіб, вступають до Університету за акредитованими освітніми 
програмами (спеціальностями): 

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і до 01 
березня відповідно): для здобуття ступенів бакалавра, магістра; 

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі за результатами 
оцінювання/розгляду поданих згідно з Порядком організації набору та навчання 
(стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим наказом 
Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 
2004/24536, документів та співбесіди з визначених предметів та мови навчання. 

Університет здійснює обчислення балів/оцінок вступника на основі документа 
про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для 
вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких 
проводиться співбесіда. 

Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні 
вищої освіти здійснюється за результатами співбесіди та на підставі академічних 
прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень 
освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право 
для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до 
законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти. 

18.4. Іноземці подають до Університету такі документи: 
1) заяву-анкету; 
2) оригінал та копію документа про попередню освіту; 



3) оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому 
міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін; 

4) копію документа про народження; 
5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом 

охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два 
місяці до від’їзду на навчання в Україну; 

6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу 
без громадянства; 

7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з 
якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги); 

8) 6 фотокарток розміром 60 х 40 мм; 
9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності). 
Документи, зазначені у підпунктах 2 - 4 цього пункту, мають бути перекладені 

українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. 
Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно 

застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною 
закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами України. 

18.5. Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються до Університету на 
підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі. 

18.6. Строки прийому заяв, проведення співбесід та зарахування іноземців і осіб 
без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до 
Університету, визначаються приймальною комісією. 

18.7. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними 
договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними 
зобов'язаннями України, приймаються на навчання  у межах установлених квот 
прийому до Університету на підставі направлень Міністерства освіти і науки 
України. 

18.8. Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням 
закордонного українця, при вступі до Університету користуються такими самими 
правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими 
Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного 
українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до Університету за 
співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому.»; 

 
16) у розділі ХХ: 
у пункті 20.3 слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами»; 
у пункті 20.5 слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами»; 
у пункті 20.7 слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами»; 
 
17) додаток 7 до Правил викласти в новій редакції, що додається; 
 



 
2. Унести до розділу ІІ Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі 

на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року 
№ 1085, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за 
№ 1352/27797 (додаток 8 до Правил прийому), такі зміни: 

1) пункт 3 доповнити новим абзацом шостим такого змісту: 
«Крім того, вступник завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до 

документа про повну загальну середню освіту.»; 
2) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції: 
«У разі втрати логіна вступнику необхідно здійснити повторну реєстрацію 

особистого електронного кабінету.». 
 
3. По всьому тексту Положення про приймальну комісію Львівського 

торговельно-економічного університету, затвердженого Вченою радою Львівської 
комерційної академії 11 грудня 2015 р., протокол № 3 і перезатвердженого Вченою 
радою Львівського торговельно-економічного університету 25 квітня 2016 р., 
протокол № 7, слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами». 

 
4. У зв'язку із започаткуванням освітньої діяльності за спеціальністю 183  

«Технології захисту навколишнього середовища» галузі знань 18 «Виробництво та 
технології» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти на підставі наказу 
Міністерства освіти і науки України від 13 червня 2016 року № 1315л внести такі 
зміни до правил прийому на навчання до Львівського торговельно-економічного 
університету в 2016 році: 

 
1) у таблиці 1 «Перелік спеціальностей (спеціалізацій), за якими здійснюється 

підготовка фахівців з вищою освітою у Львівському торговельно-економічному 
університеті за ступенями бакалавра, магістра, та освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста» у галузі знань 18 «Виробництво та технології» додати новий рядок - 
спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища», спеціалізація 
ступеня бакалавра «Технології захисту навколишнього середовища»; 

 
2) у таблиці 1 (додаток 1 до Правил прийому на навчання до Львівського 

торговельно-економічного університету в 2016 році «Перелік ступенів, освітньо-
кваліфікаційних рівнів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на 
навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання») до товарознавчо-
комерційного факультету додати рядок з відповідними даними за новою 
спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» (додається). 

 
3) у таблиці 5 (додаток 5 до Правил прийому на навчання до Львівського 

торговельно-економічного університету в 2016 році «Перелік конкурсних предметів 
у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)») 
до товарознавчо-комерційного факультету додати рядок з відповідними даними за 



новою спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 
(додається). 

 
 
Розглянуто на засіданні приймальної комісії 
Протокол № 7 від 04 липня 2016 року 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                               Р. М. Воронко  

  



Додаток 7 до Правил прийому на навчання до Львівського торговельно-
економічного університету в 2016 році 

 
ТАБЛИЦЯ  

відповідності середнього бала документа про повну загальну середню 
освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної 

шкали 
1 100  

 
4 120  

 
8 160 

1,1 100  4,1 121  8,1 161 

1,2 100  4,2 122  8,2 162 

1,3 100  4,3 123  8,3 163 

1,4 100  4,4 124  8,4 164 

1,5 100  4,5 125  8,5 165 

1,6 100  4,6 126  8,6 166 

1,7 100  4,7 127  8,7 167 

1,8 100  4,8 128  8,8 168 

1,9 100  4,9 129  8,9 169 

2 100  
 

5 130  
 

9 170 

2,1 101  5,1 131  9,1 171 

2,2 102  5,2 132  9,2 172 

2,3 103  5,3 133  9,3 173 

2,4 104  5,4 134  9,4 174 

2,5 105  5,5 135  9,5 175 

2,6 106  5,6 136  9,6 176 

2,7 107  5,7 137  9,7 177 

2,8 108  5,8 138  9,8 178 

2,9 109  5,9 139  9,9 179 

3 110  6 140  10 180 



  

3,1 111  6,1 141  10,1 181 

3,2 112  6,2 142  10,2 182 

3,3 113  6,3 143  10,3 183 

3,4 114  6,4 144  10,4 184 

3,5 115  6,5 145  10,5 185 

3,6 116  6,6 146  10,6 186 

3,7 117  6,7 147  10,7 187 

3,8 118  6,8 148  10,8 188 

3,9 119  6,9 149  10,9 189 

 
 

 
 

 
 

7 150  
 

11 190 

 
 

 
 

 
 7,1 151  11,1 191 

 
 

 
 

 
 7,2 152  11,2 192 

 
 

 
 

 
 7,3 153  11,3 193 

 
 

 
 

 
 7,4 154  11,4 194 

 
 

 
 

 
 7,5 155  11,5 195 

 
 

 
 

 
 7,6 156  11,6 196 

 
 

 
 

 
 7,7 157  11,7 197 

 
 

 
 

 
 7,8 158  11,8 198 

 
 

 
 

 
 7,9 159  11,9 199 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12 200 

  



Додаток 8 до Правил прийому на навчання до Львівського торговельно-
економічного університету в 2016 році 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
15 жовтня 2015 року № 1085 

 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 04.11.2015 № 1352/27797 

 
ПОРЯДОК 

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі 
до вищих навчальних закладів України в 2016 році 

 
І. Загальні положення 

 
1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу 

освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 
752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у 
конкурсному відборі до вищих навчальних закладів та її розгляду вищим 
навчальним закладом.  

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: 
заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих 

навчальних закладів (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в 
особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань 
освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної 
форми на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості 
про обрані ним вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність); 

особистий електронний кабінет вступника – веб-сторінка, за допомогою якої 
вступник подає електронну заяву до вищого навчального закладу та контролює її 
статус; 

статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється 
вищим навчальним закладом в Єдиній базі та відображається в особистому 
електронному кабінеті вступника. 

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень: 
«Зареєстровано в Єдиній базі» – підтвердження факту подання електронної 

заяви до обраного вступником вищого навчального закладу; 
«Потребує уточнення вступником» – електронну заяву прийнято вищим 

навчальним закладом до розгляду, але дані стосовно вступника потребують 
уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний 
заклад зобов'язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком 
даних, які потребують уточнення, та зазначенням способу їх подання; 



«Зареєстровано у вищому навчальному закладі» – електронну заяву прийнято 
вищим навчальним закладом до розгляду, заведено особову справу вступника з 
персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про 
допуск вступника до участі в конкурсному відборі; 

«Допущено до конкурсу» – власника зареєстрованої електронної заяви 
допущено до участі у конкурсному відборі; 

«Відмовлено вищим навчальним закладом» – власника зареєстрованої 
електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі 
рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу 
вищий навчальний заклад зазначає причину відмови; 

«Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» – подана 
електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в 
Єдиній базі, якщо: 

електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті 
до моменту встановлення заяві статусу "Зареєстровано у вищому навчальному 
закладі" або "Потребує уточнення вступником"; 

електронну заяву анульовано вищим навчальним закладом за рішенням 
приймальної комісії до моменту встановлення статусу "Рекомендовано до 
зарахування" за умови виявлення вищим навчальним закладом технічної помилки, 
зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про 
допущену технічну помилку; 

«Рекомендовано до зарахування» – вступник пройшов конкурсний відбір та 
рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти 
державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння 
електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник 
зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу XV Умов прийому на навчання до 
вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом МОН від 15 
жовтня 2015 року № 1085 (далі – Умови прийому); 

«Виключено зі списку рекомендованих» – вступник втратив право бути 
зарахованим на навчання до вищого навчального закладу за обраним напрямом 
підготовки (обраною спеціальністю) у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому 
або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу, 
рекомендуванням до зарахування на навчання за пріоритетом вищого рівня тощо. 
При встановленні заяві такого статусу вищий навчальний заклад обов’язково 
зазначає причину виключення; 

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» – 
вступник у встановлені строки не виконав вимоги пункту 1 розділу XV Умов 
прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного 
бюджету, але має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб; 

«Включено до наказу» – наказом про зарахування на навчання вступника 
зараховано до вищого навчального закладу. 

3. Вищі навчальні заклади не пізніше ніж до 20 червня вносять до Єдиної 
бази перелік напрямів (спеціальностей), за якими оголошується прийом на 



навчання в 2016 році, при цьому для кожного напряму (кожної спеціальності) 
зазначаються: 

структурний підрозділ (факультет, відділення тощо), на якому ведеться 
підготовка; 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень навчання); 
назва та код напряму (спеціальності), за необхідності – назва спеціалізації; 
форма навчання;  
курс, на який здійснюється прийом; 
встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення;  
ліцензований обсяг та обсяг державного замовлення; 
обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення); 
перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних та мінімальної 

кількості балів з предмета; 
можливість подання заяв в електронній формі. 

II. Подання електронної заяви 
 

1. Заяву в електронній формі подають вступники, які бажають взяти участь у 
конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і 
зарахування, визначених Умовами прийому та правилами прийому до вищого 
навчального закладу. Прізвище, ім'я, по батькові вступника у документі про освіту 
повинні збігатись з прізвищем, іменем, по батькові вступника в документі, що 
посвідчує особу, а для вступників на основі повної загальної середньої освіти – 
також у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання. 

2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на 
інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua. 

3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані: 
адресу електронної пошти, до якої має доступ; 
серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ; 
номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); 
серію та номер документа, що посвідчує особу, та коли й ким він виданий. 
Крім того, вступник завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до 

документа про повну загальну середню освіту. 
4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, 

перевіряються в Єдиній базі. 
5. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника у документах, що 

зазначені в пункті 1 цього розділу, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник 
отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету. 

У разі втрати логіна вступнику необхідно здійснити повторну реєстрацію 
особистого електронного кабінету. 

6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після 
введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: 
http://ez.osvitavsim.org.ua. 



7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі 
дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або 
мобільний) із зазначенням телефонних кодів, середній бал додатка до атестата про 
повну загальну середню освіту, визначений відповідно до пунктів 2, 5 розділу VII 
Умов прийому, та обирає вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність). 

8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі 
Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. 
У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».  

9. Подана електронна заява може бути скасована вступником в особистому 
електронному кабінеті до моменту отримання статусу «Зареєстровано у вищому 
навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником». При цьому 
електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим 
навчальним закладом)».  

 
III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією 

вищого навчального закладу 
 

1. Керівник вищого навчального закладу забезпечує опрацювання 
приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до вищого навчального 
закладу, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до вищого 
навчального закладу.  

2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається 
приймальною комісією вищого навчального закладу не пізніше закінчення 
наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу, а та, якій 
зазначений статус встановлено 20 липня, – до 12.00 години поточного робочого 
дня. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає 
електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті 
вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує 
уточнення вступником». 

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення 
вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу 
Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням 
способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в 
особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником 
необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника 
на «Зареєстровано у вищому навчальному закладі». 

3. На підставі рішення приймальної комісії вищого навчального закладу про 
допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу 
до вищого навчального закладу уповноважена особа встановлює електронній заяві 
вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено вищим навчальним 
закладом» (із зазначенням причини відмови). 

4. При виявленні навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час 
внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії вищого 
навчального закладу електронну заяву може бути анульовано до моменту 



встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування», що підтверджується актом 
про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі.  При цьому 
електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим 
навчальним закладом)» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така 
заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.   

Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його 
прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність 
до цього самого вищого навчального закладу. 

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення 
вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання. 

5. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який 
пройшов конкурсний відбір та щодо якого приймальною комісією прийнято 
рішення про рекомендування до зарахування на навчання відповідно до розділу 
XІІІ Умов прийому, зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано 
до зарахування». 

Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 2 – 4 
цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктом 8 розділу V Умов 
прийому. 

6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як "Рекомендовано 
до зарахування", зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу XV Умов 
прийому. 

7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, 
керівник вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії про 
рекомендування до зарахування на навчання видає наказ про зарахування на 
навчання такого вступника, на підставі якого уповноважена особа змінює статус 
електронної заяви вступника на "Включено до наказу". 

8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус 
«Рекомендовано до зарахування», вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, 
рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною 
комісією вищого навчального закладу. На підставі цього уповноважена особа 
змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключено зі списку 
рекомендованих» або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб)». 

 
 



 

Додаток 1 до Правил прийому на навчання до Львівського торговельного університету в 2016 році 

Перелік ступенів, освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та 

нормативні терміни навчання 

Бакалавр 

Галузь знань Спеціальність 

Спеціалізація 
(освітня програма)  

/може повторювати назву 
спеціальності/ 

Ліцензовані обсяги 
Нормативні 

терміни навчання 

Вартість одного 
року навчання, 

грн. 

Код Назва Код Назва Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання

Денна 
форма 

навчанн
я 

Заочна 
форма 

навчання 

18 Виробництво та 
технології 183 

Технології захисту 
навколишнього 
середовища 

Технології захисту 
навколишнього 
середовища 

40 20 4 р 4 р 7300 6300 

 

 

 



Додаток 5 до Правил прийому на навчання до Львівського торговельно-економічного університету в 2016 році 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти  
(вступних екзаменів) 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти 
Спеціальності ОС 

бакалавра 
Спеціалізація 

(освітня програма)  
/може повторювати 
назву спеціальності/ 

Перелік конкурсних 
предметів 

(вступних екзаменів) 

Вага 
предметів 
сертифіка

ту ЗНО 
 

Вага 
атестат
у про 
повну 

загальн
у освіту 

 

Вага бала за 
особливі успіхи 

(призерам  
IV етапу Всеукр. 

учнівських 
олімпіад, призерам 

III етапу Всеукр. 
конкурсу-захисту 

НДР учнів – членів 
МАН України) 

Вага бала за 
успішне 

закінчення 
підготовчих 
курсів цього 

ВНЗ 

Мінімальна 
кількість балів 
для допуску до 

участі в 
конкурсі або 

зарахування на 
навчання поза 

конкурсом 

Код Назва 
спеціальності 

183 Харчові 
технології  

Технології захисту 
навколишнього 
середовища 

1. Українська мова та література 0,3 

0,05 0,05 - 

100 

 
2. Історія України 0,3 100 
3. Математика або Іноземна мова 
або Хімія або Біологія. 0,3 100 

 
 

 



 


