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Зміни 

до правил прийому на навчання до Львівського торговельно-економічного 

університету в 2017 році 

1. Унести до правил прийому на навчання до Львівського торговельно-

економічного університету в 2017 році, затверджених Вченою радою Львівського 

торговельно-економічного університету 31 травня 2017 р., протокол № 9 такі 

зміни: 

1) у розділі III «Конкурсний відбір» пункті З Л абзац 5 виключити; 

2) у розділі III «Конкурсний відбір» пункті ЗЛ додати абзац 5: для вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) вищої освіти - у формі іспиту з іноземної мови та фахових 

вступних випробувань, для вступу за спеціальністю 081 «Право» - у формі 

єдиного фахового вступного випробовування з використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання 

відповідно до встановленого цими Правилами, Умовами прийому та Положенням 

про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням 

організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за 

спеціальністю 081 «Право» в 2017 році, затвердженого наказом Міністерства 



освіти і науки України від 11 квітня 2017 року № 579, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 року за № 575/30343; 

3) у розділі III «Конкурсний відбір» пункт 3.4 виключити; 

4) у розділі III «Конкурсний відбір» доповнити пунктом 3.4 та викласти у 

такій редакції: брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття 

ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» за результатами 

вступних випробувань в Університеті можуть: 1) вступники, які не можуть взяти 

участь в єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них 

захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що 

можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства 

охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837; 2) вступники, 

які для виконання єдиного фахового вступного випробування потребують 

створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих 

(спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в 

пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому 

наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я 

України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві 

юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 - 0104, 

0201 - 0203, 0206, 0301 - 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702; 3) вступники, 

звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 червня 2017 

року; 

5) у розділі V «Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання» додати п. 5.8 та викласти в такій редакції: 

Прийом заяв і документів, для участі в конкурсному відборі під час вступу 

на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 

Університеті проводиться в такі строки: 



Етапи вступної компанії 
Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Етапи вступної компанії вступники на основі ступеня бакалавра і освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста 

Початок прийому заяв та 
документів 12 липня 2017 року 12 липня 2017 року 

Закінчення прийому заяв та 
документів від осіб, які мають 
складати додаткове вступне 
випробування 

0 8.00 годині 17 липня 
2017 року 

о 18.00 годині 17 липня 2017 
року 

Закінчення прийому заяв та 
документів 

0 8.00 годині 25 липня 
2017 року 

о 18.00 годині 25 липня 2017 
року 

Строки проведення 
додаткового вступного 
випробування 

18 - 20 липня 2017 року 1 8 - 2 0 липня 2017 року 

Строк проведення єдиного 
фахового вступного 
випробування 

о 10 год. 00 хв. 
3 серпня 2017 року 

о 10 год. 00 хв. 
3 серпня 2017 року 

Термін оприлюднення 
рекомендованих до 
зарахування за результатами 
єдиного фахового вступного 
випробування 

не пізніше 12 год. 00 хв. 
19 серпня 2017 року 

не пізніше 12 год. 00 хв. 
29 серпня 2017 року 

Терміни зарахування 
вступників 

н е пізніше 05 вересня 
2017 року 

не пізніше 05 вересня 
2017 року 

6) у розділі VII «Організація та проведення конкурсу» у пункті 7.6 абзаци 4, 5, 

6, 7 виключити; 

7) у розділі VII «Організація та проведення конкурсу» пункті 7.6 доповнити 

абзацами 4, 5, 6, 7: 

перший блок - тест загальних навчальних правничих компетентностей, що 

включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення; критичне 

мислення; логічне мислення; 

другий блок - тест з шести базових юридичних (правничих) дисциплін, що 

включає конституційне право, адміністративне право, цивільне право, цивільне 

процесуальне право, кримінальне право, кримінальне процесуальне право; 

третій блок - тест з іноземної мови (англійська мова, або німецька мова, або 

французька мова) (додаток 4). 

Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного 

випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 



спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється 

відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття ступеня вищої освіти 

магістра за спеціальністю 081 «Право» до Львівського торговельно-економічного 

університету у 2017 році (додаток 12); 

8) у додатку 4 до Правил прийому на навчання до Львівського торговельно-

економічного університету в 2017 році «Перелік спеціальностей та вступних 

випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеню 

магістра» таблиці 4 Денна, Магістр та таблиці 4 Заочна, Магістр внести зміни: 

- у галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» у рядку «Інші 

спеціальності» в графу «Фахове випробування, іспит з іноземної мови» додати -

додаткове вступне випробовування; 

9) додатки до Правил прийому доповнити додатоком 12 «Порядок прийому 

на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 

«Право» до Львівського торговельно-економічного університету у 2017 році». 


