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Зміни 

до правил прийому на навчання до Львівського торговельно-економічного 

університету в 2019 році 

 

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

економічного університету в 2019 році, затверджених Вченою радою Львівського 

торговельно-економічного університету 04 грудня 2018 р., протокол № 4 такі 

зміни: 

1) у розділі І «Загальні положення»: 

пункт 1 викласти в такій редакції: 

Правила прийому розроблені приймальною комісією Львівського 

торговельно-економічного університету (надалі – Приймальна комісія) відповідно 

до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 

року № 1096 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 

року за № 1456/32908 (далі – Умови прийому); 

у пункті 5 абзац 5 викласти в такій редакції: 

вступний іспит - форма вступного випробування, яка передбачає 

оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, 

результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або вступник 

допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань; 

у пункті 5 абзац 18 викласти в такій редакції: 

квота-4 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для 

відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для 

фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій), яка може бути використана для 

прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право 

на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних 

закладів, відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 44 Закону 

України "Про вищу освіту" та Порядку реалізації права на першочергове 

зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним 

(регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше 

трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417; 

у пункті 5 абзац 36 викласти в такій редакції: 



широкий обсяг (суперобсяг) бюджетних місць - кількість місць на відкриті 

конкурсні пропозиції, які складають широку конкурсну пропозицію, на які може 

бути надано рекомендацію для зарахування на місця навчання за кошти 

державного бюджету (за державним замовленням); 

2) у розділі ІІ «Прийом на навчання для здобуття вищої освіти»: 

у пункті 1 у таблиці 2.1 "Перелік спеціальностей (освітніх програм), за 

якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою у Львівському 

торговельно-економічному університеті за ступенями бакалавра та магістра": 

додати освітню програму бакалавра "Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність" на спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

галузі знань 07 "Управління та адміністрування"; у галузі знань 07 "Управління та 

адміністрування" на спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність" освітню програму бакалавра "Товарознавство і торговельне 

підприємництво" замінити на освітню програму бакалавра "Товарознавство та 

торговельне підприємництво"; у галузі знань 18 "Виробництво та технології" 

видалити спеціальність бакалавра 183 "Технології захисту навколишнього 

середовища"; 

3) у розділі ІІІ «Джерела фінансування здобуття вищої освіти»: 

у пункті 1 абзац 3 викласти в такій редакції: 

за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових 

пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно 

до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 

року № 673; 

у пункті 3 абзац 1 викласти в такій редакції: 

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на 

основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 

здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного 

проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала 

відповідного додатка до диплома. Університет може встановлювати додаткові 

вимоги для такої категорії осіб щодо строків навчання, включення додаткових 

обов'язкових навчальних компонентів до індивідуального навчального плану та 

обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей різних галузей. 

Фінансування навчання за кошти державного та регіонального бюджетів (за 

державним або регіональним замовленням) здійснюється в межах нормативного 

строку навчання за основним навчальним планом; 

4) у розділі ІV «Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) 

замовлення»: 

у пункті 3 абзац 1 викласти в такій редакції: 

Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної 

середньої освіти за галузями знань 07 «Управління та адміністрування», 12 

«Інформаційні технології» та 24 «Сфера обслуговування», спеціальностями 

(предметними спеціальностями, спеціалізаціями) інших галузей знань, а також для 



здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 "Право", 

крім випадків, передбачених у пунктах 4 - 6 цього розділу, визначається загалом 

для всіх виконавців державного замовлення, що є у сфері управління державного 

замовника, окремо за формами здобуття освіти, а його розподіл між конкурсними 

пропозиціями закладів вищої освіти здійснюється з використанням адресного 

розміщення бюджетних місць; 

у пункті 3 абзац 3 викласти в такій редакції: 

Розподіл державного замовлення на підготовку бакалаврів на основі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у закладах 

вищої освіти у сфері управління Міністерства освіти і науки України здійснюється 

з використанням критеріїв конкурсного відбору виконавців державного 

замовлення на підготовку бакалаврів на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у закладах вищої освіти, які 

знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України; 

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

зарахування на навчання»: 

пункт 7 викласти в такій редакції: 

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та єдиного 

фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення 

здійснюються відповідно до законодавства; 

додати пункт 11, та викласти його у такій редакції: 

Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв та документів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлені в пунктах 1 - 6 

цього розділу, зарахування на навчання за державним замовленням закінчується 

не пізніше 15 вересня, крім випадків, передбачених розділами XIII, XIV цих 

Правил. Зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб закінчується не 

пізніше 30 листопада 2019 року. Реєстрація електронних кабінетів вступників 

закінчується 30 серпня; 

додати пункт 12, та викласти його у такій редакції: 

Університет може передбачати проведення вступних випробувань та 

зарахування вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста) в декілька етапів (у тому числі до дати закінчення прийому 

документів у 2019 році) на окремі магістерські програми виключно за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб (окрім тих магістерських програм, для вступу на 

які цими Правилами передбачено обов'язковість складання єдиного фахового 

вступного випробування з права та загальних навчальних правничих 

компетентностей) за умови зарахування таких вступників до 30 листопада 2019 

року; 

6) у розділі VI «Порядок прийому заяв та документів для участі у 

конкурсному відборі до Університету»: 

у пункті 7 абзац 7 викласти в такій редакції: 



У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного 

підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка 

до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

у пункті 8 абзац 7 викласти в такій редакції: 

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими 

умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, 

у строки, визначені для прийому документів; 

7) у розділі VIII «Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття 

вищої освіти»: 

у пункті 3 абзац 2 викласти в такій редакції: 

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками 

бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім 

військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними 

положеннями про проходження військової служби громадянами України; 

у пункті 5 абзац 1 викласти в такій редакції: 

Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне 

оцінювання з відповідних предметів у 2019 році) та в разі отримання кількості 

балів за кожний з них не менше ніж встановлений Університет мінімальний рівень 

допускаються до участі в конкурсному відборі (включаючи вступників на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка» та 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста); 

у пункті 10 підпункті 1 абзац 3 викласти в такій редакції: 

осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до 

забезпечення) проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі 

здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі 

волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення; 

у пункті 10 підпункті 1 абзац 4 викласти в такій редакції: 

осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені 

або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 



безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за 

умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу 

Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань та правоохоронних органів; 

у пункті 10 підпункті 1 абзац 5 викласти в такій редакції: 

осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені 

або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної 

цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були 

включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, 

загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час виконання такими добровольчими 

формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними 

Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до 

законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення; 

у пункті 10 підпункті 1 абзац 6 викласти в такій редакції: 

військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників 

Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, 

Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових 

прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного 

забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб 

рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, 

Управління державної охорони, Держспецзв'язку, ДСНС, Державної кримінально-

виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні 

її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції 

у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів, та загинули (пропали безвісти), 

померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під 

час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у 

період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів, а також дітям із сімей 

працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення 

проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 



забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та 

у період її проведення у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів; 

у пункті 10 підпункт 1 доповнити абзацом 7 та викласти його в такій 

редакції: 

осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи 

інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності; 

у пункті 11 абзац 3 та викласти його в такій редакції: 

особи з інвалідністю 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; 

у пункті 13 абзац 1 викласти його в такій редакції: 

Під час вступу для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 "Право" 

беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів в 

Університеті (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного 

фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих 

компетентностей) та під час вступу для здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 

«Управління та адміністрування», 24 "Сфера обслуговування", 29 «Міжнародні 

відносини» (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови); 

8) у розділі ХІІ «Переведення на вакантні місця державного (регіонального) 

замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

на основі повної загальної середньої освіти»: 

у пункті 3 абзац 2 викласти його в такій редакції: 

особи, зазначені в пункті 10 розділу VIII цих Правил, незалежно від 

конкурсного бала; 

у пункті 3 абзац 3 викласти його в такій редакції: 

особи, зазначені в пункті 11 розділу VIII цих Правил, у разі, якщо 

отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, 

який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного 

замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, 

передбаченому пунктом 6 розділу IX цих Правил) не більше ніж на 15 балів (на 25 

балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається 

особлива підтримка); 

у пункті 3 абзац 4 викласти його в такій редакції: 

особи, зазначені в пункті 12 розділу VIII цих Правил, у разі, якщо 

отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 



балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким 

надається особлива підтримка). 

2. У додатку 1 до Правил прийому "Перелік ступенів та спеціальностей, за 

якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні 

терміни навчання" в таблиці освітнього рівня "Бакалавр": додати освітню 

програму бакалавра "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" на 

спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" галузі знань 

07 "Управління та адміністрування"; у галузі знань 07 "Управління та 

адміністрування" на спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність" освітню програму бакалавра "Товарознавство і торговельне 

підприємництво" замінити на освітню програму бакалавра "Товарознавство та 

торговельне підприємництво"; у галузі знань 18 "Виробництво та технології" 

видалити спеціальність бакалавра 183 "Технології захисту навколишнього 

середовища". 

3. Додаток 2 до Правил прийому на навчання до Львівського торговельно-

економічного університету в 2019 році викласти в новій редакції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до Правил прийому на навчання до Львівського торговельно-економічного університету в 2019 році 
 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)  
або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання на вакантні ліцензійні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра  
 

Львівський торговельно-економічний університет  
(назва вищого навчального закладу) 

 
Бакалавр, денна та заочна форма навчання 
 

Спеціальності / 

Інші спеціальності 

ОКР молодшого спеціаліста** 

  

Вступне 

випробування 

      
 

 
       

 

       
 

Спеціальності ОС бакалавра 
    

Кількість місць* 
 

 

     
 

 Спеціалізація 
  

Термін 
   

 

     
 

 
 (освітня програма) 

 
Курс навчання 

   
 

     
 

Назва Код Код Назва 

/може повторювати    
За кошти 
держав-

ного 

бюджету 

За кошти 
фізичних, 

юридичних 
осіб 

 
 

назву спеціальності/ 
    

 

    
 

     
 

     
 

     
 

Інститут економіки та фінансів  

  051 Економіка ВСЬОГО:       

 
 

Економіка 

Облік і оподаткування 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Менеджмент 

Маркетинг 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Економіка підприємства 
Бухгалтерський облік 

Фінанси і кредит 

Організація виробництва 
Маркетингова діяльність 

Прикладна статистика 

Комерційна діяльність 
Оціночна діяльність 

051 

071 

072 
 

073 

075 
076 

 

5.03050401 
5.03050901 

5.03050801 

5.03060101 
5.03050701 

5.03050601 

5.03050702 
5.03050802 

051 Економіка Міжнародна економіка 
Фаховий іспит, 

ЗНО з української 

мови і літератури 

 

1 Курс 

СТН 
2 р   

 
 

Економіка 

Облік і оподаткування 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Менеджмент 
Маркетинг 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

051 

071 
072 

 

073 
075 

076 

 

051 Економіка Міжнародна економіка 
Фаховий іспит, 

ЗНО з української 

мови і літератури 

 

3 Курс 2 р   

 
 



Економіка підприємства 

Бухгалтерський облік 

Фінанси і кредит 
Організація виробництва 

Маркетингова діяльність 

Прикладна статистика 
Комерційна діяльність 

Оціночна діяльність 

5.03050401 

5.03050901 

5.03050801 
5.03060101 

5.03050701 

5.03050601 
5.03050702 

5.03050802 

 Інші спеціальності  051 Економіка Міжнародна економіка 

Фаховий іспит, 

ЗНО з української 

мови і літератури 

 2 Курс 3 р   

  072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 
ВСЬОГО:  

 

    

 
 

  
 

  
 

Економіка 

Облік і оподаткування 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Менеджмент 
Маркетинг 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Економіка підприємства 

Бухгалтерський облік 

Фінанси і кредит 
Маркетингова діяльність 

Прикладна статистика 
Комерційна діяльність 

Оціночна діяльність 

051 

071 
072 

 

073 
075 

076 

 

5.03050401 

5.03050901 

5.03050801 
5.03050701 

5.03050601 
5.03050702 

5.03050802 

072 

 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фінанси, банківська 
справа 

та страхування 

Фаховий іспит, 

ЗНО з української 

мови і літератури 

 

1 Курс 

СТН 2 р   

  
   

    
Економіка 
Облік і оподаткування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Менеджмент 

Маркетинг 

Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

Економіка підприємства 
Бухгалтерський облік 

Фінанси і кредит 

Маркетингова діяльність 
Прикладна статистика 

Комерційна діяльність 

Оціночна діяльність 

051 
071 

072 

 
073 

075 

076 
 

5.03050401 
5.03050901 

5.03050801 

5.03050701 
5.03050601 

5.03050702 

5.03050802 

072 

 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фінанси, банківська 

справа 
та страхування 

Фаховий іспит, 
ЗНО з української 

мови і літератури 

3 курс 2 р.     

Інші спеціальності  072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фінанси, банківська 

справа 
та страхування 

Фаховий іспит, 

ЗНО з української 

мови і літератури 

 2 Курс 3 р   

  

  071 Облік і оподаткування ВСЬОГО:        

 
  



Економіка 

Облік і оподаткування 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Менеджмент 

Маркетинг 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Економіка підприємства 
Бухгалтерський облік 

Фінанси і кредит 

Маркетингова діяльність 
Прикладна статистика 

Комерційна діяльність 

Оціночна діяльність 

051 

071 

072 
 

073 

075 
076 

 

5.03050401 
5.03050901 

5.03050801 

5.03050701 
5.03050601 

5.03050702 

5.03050802 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

Фаховий іспит, 

ЗНО з української 

мови і літератури 

1 Курс 
СТН 

2 р   

  

 
 

Економіка 

Облік і оподаткування 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Менеджмент 

Маркетинг 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Економіка підприємства 
Бухгалтерський облік 

Фінанси і кредит 

Маркетингова діяльність 
Прикладна статистика 

Комерційна діяльність 

Оціночна діяльність 

051 

071 

072 
 

073 

075 
076 

 

5.03050401 
5.03050901 

5.03050801 

5.03050701 
5.03050601 

5.03050702 

5.03050802 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

Фаховий іспит, 

ЗНО з української 

мови і літератури 

3 Курс 2 р   

Інші спеціальності  071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

Фаховий іспит, 

ЗНО з української 
мови і літератури 

2 Курс 3 р   

Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування  

  076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність ВСЬОГО:        

Економіка 

Облік і оподаткування 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Менеджмент 
Маркетинг 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
Економіка підприємства 

Бухгалтерський облік 
Фінанси і кредит 

Організація виробництва 

Маркетингова діяльність 
Товарознавство та комерційна діяльність 

Інформаційна діяльність підприємства 

051 

071 
072 

 

073 
075 

076 

 
5.03050401 

5.03050901 
5.03050801 

5.03060101 

5.03050701 
5.03051001 

5.03050201 

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Товарознавство та 
торговельне 

підприємництво; 
Товарознавство та 

експертиза в митній справі 

Фаховий іспит, 

ЗНО з української 
мови і літератури 

1 Курс 

СТН 
2 р     



Прикладна статистика 

Комерційна діяльність 

Оціночна діяльність 
Організація заготівель, товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

Організація обслуговування на 
транспорті 

Організація обслуговування населення 

5.03050601 

5.03050702 

5.03050802 
5.03051002 

 

5.03060102 
 

5.14010202 

Економіка 
Облік і оподаткування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Менеджмент 

Маркетинг 

Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

Економіка підприємства 

Бухгалтерський облік 
Фінанси і кредит 

Організація виробництва 

Маркетингова діяльність 
Товарознавство та комерційна діяльність 

Інформаційна діяльність підприємства 

Прикладна статистика 
Комерційна діяльність 

Оціночна діяльність 

Організація заготівель, товарознавство 
сільськогосподарської продукції 

Організація обслуговування на 

транспорті 
Організація обслуговування населення 

051 
071 

072 

 
073 

075 

076 
 

5.03050401 

5.03050901 
5.03050801 

5.03060101 

5.03050701 
5.03051001 

5.03050201 

5.03050601 
5.03050702 

5.03050802 

5.03051002 
 

5.03060102 

 
5.14010202 

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Товарознавство та 
торговельне 

підприємництво; 
Товарознавство та 

експертиза в митній справі 

Фаховий іспит, 

ЗНО з української 

мови і літератури 

3 Курс 2 р     

Інші спеціальності  076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Товарознавство та 
торговельне 

підприємництво; 

Товарознавство та 
експертиза в митній справі 

Фаховий іспит, 

ЗНО з української 

мови і літератури 
2 Курс 3 р     

  073 Менеджмент ВСЬОГО:        

Економіка 
Облік і оподаткування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Менеджмент 

Маркетинг 

Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

Економіка підприємства 

Бухгалтерський облік 
Фінанси і кредит 

Організація виробництва 

Маркетингова діяльність 
Товарознавство та комерційна діяльність 

Інформаційна діяльність підприємства 

Прикладна статистика 
Комерційна діяльність 

051 
071 

072 

 
073 

075 

076 
 

5.03050401 

5.03050901 
5.03050801 

5.03060101 

5.03050701 
5.03051001 

5.03050201 

5.03050601 
5.03050702 

073 Менеджмент Менеджмент 
Фаховий іспит, 

ЗНО з української 

мови і літератури 

1 Курс 
СТН 2 р     



Оціночна діяльність 

Організація заготівель, товарознавство 

сільськогосподарської продукції 
Організація обслуговування на 

транспорті 

Організація обслуговування населення 

5.03050802 

5.03051002 

 
5.03060102 

 

5.14010202 

Економіка 

Облік і оподаткування 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Менеджмент 

Маркетинг 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Економіка підприємства 
Бухгалтерський облік 

Фінанси і кредит 

Організація виробництва 
Маркетингова діяльність 

Товарознавство та комерційна діяльність 

Інформаційна діяльність підприємства 
Прикладна статистика 

Комерційна діяльність 

Оціночна діяльність 
Організація заготівель, товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

Організація обслуговування на 
транспорті 

Організація обслуговування населення 

051 

071 

072 
 

073 

075 
076 

 

5.03050401 
5.03050901 

5.03050801 

5.03060101 
5.03050701 

5.03051001 

5.03050201 
5.03050601 

5.03050702 

5.03050802 
5.03051002 

 

5.03060102 
 

5.14010202 

073 Менеджмент Менеджмент 
Фаховий іспит, 

ЗНО з української 

мови і літератури 
3 Курс 2 р     

Інші спеціальності  073 Менеджмент Менеджмент 

Фаховий іспит, 

ЗНО з української 
мови і літератури 

2 Курс 3 р     

  181 Харчові технології ВСЬОГО:      

 
 

 
 

Харчові технології 
Виробництво харчової продукції 
Консервування 

Зберігання і переробка зерна 
Виробництво хліба, кондитерських, 
макаронних виробів і харчоконцентратів 
Виробництво цукристих речовин та 

полісахаридів 
Бродильне виробництво і виноробство 
Виробництво жирів і жирозамінників 

Зберігання, консервування та переробка 

плодів і овочів 
Зберігання, консервування та переробка 
м'яса 
Зберігання, консервування та переробка 

риби і морепродуктів 
Зберігання, консервування та переробка 
молока 

181 

5.05170101 

5.05170102 

5.05170103 

5.05170104 

 

5.05170105 

 
5.05170106 

5.05170107 

5.05170108 

 

5.05170109 

 
5.05170110 

 

5.05170111 
 

181 Харчові технології Харчові технології Фаховий іспит 
1 Курс 
СТН 

2 р   

 
 



Харчові технології 

Виробництво харчової продукції 
Консервування 
Зберігання і переробка зерна 
Виробництво хліба, кондитерських, 

макаронних виробів і харчоконцентратів 
Виробництво цукристих речовин та 
полісахаридів 
Бродильне виробництво і виноробство 

Виробництво жирів і жирозамінників 
Зберігання, консервування та переробка 
плодів і овочів 
Зберігання, консервування та переробка 

м'яса 
Зберігання, консервування та переробка 
риби і морепродуктів 
Зберігання, консервування та переробка 

молока 

181 

5.05170101 

5.05170102 

5.05170103 

5.05170104 

 
5.05170105 

 

5.05170106 

5.05170107 

5.05170108 

 
5.05170109 

 

5.05170110 
 

5.05170111 

 

181 Харчові технології Харчові технології Фаховий іспит 3 Курс 2 р     

Інші спеціальності  181 Харчові технології Харчові технології Фаховий іспит 2 Курс 3 р     

  241 Готельно-ресторанна справа ВСЬОГО:        

Готельно-ресторанна справа 
Ресторанне обслуговування 
Готельне обслуговування 

241 
5.14010102 
5.14010101 

241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна 
справа Фаховий іспит 

1 Курс 
СТН 2 р     

Готельно-ресторанна справа 

Ресторанне обслуговування 
Готельне обслуговування 

241 

5.14010102 
5.14010101 

241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна 
справа Фаховий іспит 3 Курс 2 р     

Інші спеціальності  241 Готельно-ресторанна справа 
Готельно-ресторанна 

справа 
Фаховий іспит 3 Курс 2 р     

 
 242 Туризм ВСЬОГО:       

 

  
 

Туризм 

Туристичне обслуговування 
242 

5.14010301 
242 Туризм Туризм Фаховий іспит 

1 Курс 
СТН 3 р   

 
 

Туризм 

Туристичне обслуговування 
242 

5.14010301 242 Туризм Туризм Фаховий іспит 2 Курс 3 р   
 

 

Інші спеціальності  242 Туризм Туризм Фаховий іспит 2 Курс 3 р     

 
 

 



Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій  

  075 Маркетинг ВСЬОГО:      

  

Економіка 
Облік і оподаткування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Менеджмент 

Маркетинг 

Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

Економіка підприємства 

Бухгалтерський облік 
Фінанси і кредит 

Організація виробництва 

Маркетингова діяльність 
Товарознавство та комерційна діяльність 

Інформаційна діяльність підприємства 

Прикладна статистика 
Комерційна діяльність 

Оціночна діяльність 

Організація заготівель, товарознавство 
сільськогосподарської продукції 

Організація обслуговування на транспорті 

Організація обслуговування населення 

051 
071 

072 

 
073 

075 

076 
 

5.03050401 

5.03050901 
5.03050801 

5.03060101 

5.03050701 
5.03051001 

5.03050201 

5.03050601 
5.03050702 

5.03050802 

5.03051002 
 

5.03060102 

5.14010202 

075 Маркетинг Маркетинг 
Фаховий іспит, 

ЗНО з української 
мови і літератури 

1 Курс 

СТН 2 р   

  

Економіка 

Облік і оподаткування 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Менеджмент 

Маркетинг 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Економіка підприємства 

Бухгалтерський облік 

Фінанси і кредит 

Організація виробництва 
Маркетингова діяльність 

Товарознавство та комерційна діяльність 

Інформаційна діяльність підприємства 
Прикладна статистика 

Комерційна діяльність 

Оціночна діяльність 
Організація заготівель, товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

Організація обслуговування на транспорті 

Організація обслуговування населення 

051 

071 

072 
 

073 

075 
076 

 

5.03050401 

5.03050901 

5.03050801 

5.03060101 
5.03050701 

5.03051001 

5.03050201 
5.03050601 

5.03050702 

5.03050802 
5.03051002 

 

5.03060102 

5.14010202 

075 Маркетинг Маркетинг 

Фаховий іспит, 

ЗНО з української 
мови і літератури 

3 Курс 2 р   

  

Інші спеціальності  075 Маркетинг Маркетинг 

Фаховий іспит, 

ЗНО з української 

мови і літератури 

2 Курс 3 р   

  

  122 Комп’ютерні науки ВСЬОГО:      

  



Обслуговування програмних систем і 

комплексів 
Обслуговування комп'ютерних систем і 
мереж 
Розробка програмного забезпечення 
Обслуговування систем баз даних і знань 

5.05010101 

 
5.05010201 

 
5.05010301 
5.05010102 

122 Комп’ютерні науки Комп'ютерні науки Фаховий іспит 
1 Курс 

СТН 3 р 

    

Обслуговування програмних систем і 

комплексів 
Обслуговування комп'ютерних систем і 

мереж 
Розробка програмного забезпечення 
Обслуговування систем баз даних і знань 

5.05010101 

 
5.05010201 

 

5.05010301 
5.05010102 

122 Комп’ютерні науки Комп'ютерні науки Фаховий іспит 2 Курс 3 р 

    

Інші спеціальності  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Фаховий іспит 2 Курс 3 р 

     
 

Юридичний факультет  

  081 Право ВСЬОГО:       
 

Право 

Правознавство 
081 

5.03040101 081 Право Право Фаховий іспит 
1 Курс 

СТН 2 р   

Право 

Правознавство 
081 

5.03040101 081 Право Право Фаховий іспит 3 Курс 2 р   

Інші спеціальності  081 Право Право Фаховий іспит 2 Курс 3 р 

    
 

 
 

Примітка: * в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за якими здійснюється прийом 
на перший курс відповідного року набору; 
** у відповідності до Таблиці відповідності Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (Перелік 3) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 р.№ 1151 (у редакції наказу 
Міністерства освіти і науки України 12.04.2016  р.№ 419). 



4. У додатку 4 до Правил прийому "Перелік конкурсних предметів 

(вступних випробовувань) для вступу на навчання до Університету для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для 

небюджетних конкурсних пропозицій" в таблиці: додати освітню програму 

бакалавра "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" на спеціальності 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" галузі знань 07 "Управління та 

адміністрування" та визначити такі конкурсні предмети: 1) українська мова та 

література, 2) математика, 3) іноземна мова або географія, інші складові залишити 

такими, як в освітній програмі "Товарознавство та експертиза в митній справі"; у 

галузі знань 07 "Управління та адміністрування" на спеціальності 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" освітню програму бакалавра 

"Товарознавство і торговельне підприємництво" замінити на освітню програму 

бакалавра "Товарознавство та торговельне підприємництво" інші складові 

залишити без змін; у галузі знань 18 "Виробництво та технології" видалити 

спеціальність бакалавра 183 "Технології захисту навколишнього середовища". 

5. Додаток 6 до Правил прийому на навчання до Львівського торговельно-

економічного університету в 2018 році викласти у новій редакції: 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства освіти і науки України  

11 жовтня 2018 року № 1096  

 
ЗАРЕЄСТРОВАНО 

в Міністерстві юстиції України  

21 грудня 2018 року за № 1457/32909 

 

ПОРЯДОК 

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному 

відборі до закладів вищої освіти України в 2019 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 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 

550), визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь 

у конкурсному відборі до закладів вищої освіти та її розгляду закладом вищої 

освіти. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: 

заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів 

вищої освіти (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 онлайн електронної 

форми на інтернет-сайті за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/ та містить 



відомості про обрані ним заклади вищої освіти, конкурсну пропозицію та 

встановлену ним пріоритетність заяви; 

особистий електронний кабінет вступника - веб-сторінка, за допомогою якої 

вступник подає електронну заяву до закладу вищої освіти та контролює її статус; 

статус електронної заяви - параметр електронної заяви, що встановлюється 

закладом вищої освіти в Єдиній базі та відображається в особистому 

електронному кабінеті вступника; 

Умови прийому - Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти 

України в 2019 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 

11 жовтня 2018 року № 1096, або Умови прийому на навчання для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затверджені 

наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року № 1082. 

3. Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень: 

«Зареєстровано в Єдиній базі» - підтвердження факту подання електронної 

заяви до обраного вступником закладу вищої освіти; 

«Потребує уточнення вступником» - електронну заяву прийнято закладом 

вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. 

Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти 

зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання; 

«Зареєстровано у закладі освіти» - електронну заяву прийнято закладом 

вищої освіти до розгляду та в установленому порядку приймається рішення про 

допуск вступника до участі в конкурсному відборі; 

«Відмовлено закладом освіти» - власника зареєстрованої електронної заяви 

не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної 

комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти 

зазначає причину відмови; 

«Скасовано вступником» - подана електронна заява вважається такою, що не 

подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до 

моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або 

«Потребує уточнення вступником»; 

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою 

пріоритетністю)» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, 

якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після 

встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує 

уточнення вступником», але до моменту закінчення подання електронних заяв. 

При цьому вступник не має права подавати нову заяву з такою самою 

пріоритетністю; 

«Скасовано закладом освіти» - подана електронна заява вважається такою, 

що не подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної 

комісії, за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час 

внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну 

помилку; 



«Допущено до конкурсу» - власника зареєстрованої електронної заяви 

допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти 

державного (регіонального) бюджету, та на місця, що фінансуються за кошти 

фізичних та юридичних осіб; 

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - 

власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному 

відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. Статус 

встановлюється у таких випадках: 

вступник у встановлені строки не виконав вимог Умов прийому для 

зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) 

бюджету, але за рішенням приймальної комісії допущений до конкурсного відбору 

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб; 

вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на місця за 

кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до Умов прийому; 

вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що 

фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але він також має 

право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб; 

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного 

(регіонального) бюджету)» - вступник пройшов конкурсний відбір та 

рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти 

державного (регіонального) бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого 

статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги для 

зарахування на місця державного та регіонального замовлення; 

«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного 

(регіонального) бюджету)» - вступник втратив право бути зарахованим до закладу 

вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти 

державного (регіонального) бюджету у зв’язку з невиконанням вимог Умов 

прийому або їх порушенням тощо. При встановленні заяві такого статусу заклад 

вищої освіти обов’язково зазначає причину виключення; 

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до 

зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та 

юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для 

зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до зарахування; 

«Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб)» - вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої 

освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти фізичних 

та юридичних осіб у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх 

порушенням тощо. При встановленні заяві такого статусу заклад вищої освіти 

обов’язково зазначає причину виключення; 

«Включено до наказу (навчання за кошти державного бюджету)» - наказом 

про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу вищої освіти за 

кошти державного бюджету; 



«Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» 

- наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу вищої 

освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб; 

«Відраховано» - вступника відраховано із закладу або скасовано його 

зарахування. 

4. Заклади вищої освіти до початку вступної кампанії у строки, визначені в 

Умовах прийому, вносять до Єдиної бази перелік конкурсних пропозицій, за 

якими оголошується прийом на навчання в 2019 році, при цьому щодо кожної з 

них зазначаються: 

назва конкурсної пропозиції; вид конкурсної пропозиції; 

структурний підрозділ (факультет, інститут тощо), у якому ведеться 

підготовка; 

освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень навчання); 

назва та код спеціальності; 

назва та код спеціалізації; 

назви(а) освітніх(ьої) програм(и); 

форма навчання; 

курс, на який здійснюється прийом; 

встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення; дати початку 

та закінчення прийому заяв; 

ліцензований обсяг та кваліфікаційний мінімум, максимальний (загальний) 

обсяг державного та регіонального замовлення; обсяг прийому за квотами та на 

контракт; 

перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості балів з 

них, вагових коефіцієнтів до конкурсних предметів. 

II. Подання електронної заяви 

1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в Умовах 

прийому. 

2. Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий електронний 

кабінет на інтернет-сайті за електронною адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/. 

3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані: 

адреса електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса 

буде логіном для входу до особистого електронного кабінету; 

пароль для входу до особистого електронного кабінету; 

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

серія та номер атестата про повну загальну середню освіту; 

середній бал додатка до зазначеного атестата, обчислений за 12-бальною 

шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє  

арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок (інваріантна 

частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими 

зроблено запис «звільнений(а)», а також факультативи у загальну кількість не 



враховуються. Середній бал, введений в особистому електронному кабінеті з 

помилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої заяви. 

4. Подані вступником дані, передбачені у пункті 3 цього розділу, 

перевіряються в Єдиній базі. 

5. У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, 

дата народження) він отримує на зазначену ним адресу електронної пошти 

повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника. 

Строк для активації вступником особистого електронного кабінету - одна 

доба з моменту отримання відповідного повідомлення. 

6. Реєстрація в Єдиній базі надає вступнику можливість доступу до 

особистого електронного кабінету із зазначеними ним при реєстрації логіном та 

паролем на інтернет-сайті за електронною адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/. 

7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази 

номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів 

для можливості оперативного зв’язку закладу освіти з вступником. 

Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії): 

додатка до атестата про повну загальну середню освіту; 

кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що подає до закладу вищої освіти; 

якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського 

коефіцієнта, - довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до 

Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207). 

Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь, 

конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у 

конкурсному відборі для зарахування на місця за державним або регіональним 

замовленням. 

8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі 

Єдиної бази, до якого має доступ заклад вищої освіти, обраний вступником. У 

момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі». 

9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому 

електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється один із 

статусів: 

«Скасовано вступником» - якщо заяву не зареєстровано у закладі вищої 

освіти; 

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою 

пріоритетністю)» - якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у закладі 

вищої освіти. При цьому вступник не має права подавати нову заяву з такою 

самою пріоритетністю. 

III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією закладу 

вищої освіти 
1. Керівник закладу вищої освіти забезпечує опрацювання приймальною 

комісією електронних заяв, що надійшли до закладу вищої освіти, відповідно до 

Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до закладу вищої освіти. 



2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається 

приймальною комісією закладу вищої освіти у строки, встановлені Умовами 

прийому. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає 

електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому 

електронному кабінеті вступника: «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує 

уточнення вступником». 

При встановленні електронній заяві статусу «Зареєстровано у закладі 

освіти» заклад вищої освіти зазначає (за наявності відповідного випробування) час 

та місце проведення творчого конкурсу / творчого заліку / вступного іспиту з 

болгарської, кримськотатарської, молдовської, новогрецької, польської, 

румунської, словацької, угорської мов. Внесені дані відображаються в особистому 

електронному кабінеті вступника. 

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення 

вступником» уповноважена особа зазначає 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 закладі вищої освіти». 

3. На підставі рішення приймальної комісії закладу вищої освіти про 

допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу 

до закладу вищої освіти електронній заяві вступника встановлюється статус 

«Допущено до конкурсу», або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб)», або «Відмовлено закладом освіти» (із зазначенням 

причини відмови). 

4. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом вищої 

освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому заяв та 

документів за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних 

даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, 

сформованим в Єдиній базі. При цьому заяві встановлюється статус «Скасовано 

закладом освіти» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Скасована 

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 з такою самою 

пріоритетністю. 

5. Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування за 

державним замовленням, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус 

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) 

бюджету)». 

Надання рекомендацій до зарахування для навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб здійснюється після зарахування вступників на місця за 

державним або регіональним замовленням. 

Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, змінюється зі статусу «Допущено 



до конкурсу» або статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб)». 

Зміна статусів електронної заяви вступника, передбачена пунктами 2-4 

цього розділу, здійснюється у строки, визначені Умовами прийому. 

6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як «Рекомендовано 

до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» або 

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб)», зобов’язаний виконати вимоги Умов прийому. 

7. Після виконання вступником вимог Умов прийому на підставі рішення 

приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання 

уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Включено до 

наказу (за кошти державного бюджету)» або «Включено до наказу (навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб)». Керівник закладу вищої освіти видає 

наказ про зарахування на навчання такого вступника. 

8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус 

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) 

бюджету)», вимог Умов прийому рішення про рекомендування його до 

зарахування анулюється приймальною комісією закладу вищої освіти та статус 

електронної заяви змінюється на статус «Виключено зі списку рекомендованих 

(навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)». 

За рішенням приймальної комісії статус електронної заяви «Виключено зі 

списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) 

бюджету)» може бути змінений на статус «Допущено до конкурсу (навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб)». 

У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус 

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб)», вимог Умов прийому рішення про рекомендування його до зарахування 

анулюється приймальною комісією закладу вищої освіти та статус електронної 

заяви змінюється на статус «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб)». 

9. У разі відрахування вступника або скасування наказу про зарахування в 

частині, що стосується вступника, статус електронної заяви змінюється зі статусу 

«Включено до наказу (за кошти державного бюджету)» або «Включено до наказу 

(навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Відраховано». 

 


