


 

«11. Надавачі освітніх послуг у сфері вищої освіти, що здійснюють навчання 

для здобуття вищої освіти на умовах державного (регіонального) замовлення 

та/або за рахунок цільових пільгових державних кредитів встановлюють вартість 

навчання відповідно до Порядку формування мінімального розміру плати за 

навчання для здобуття  вищої освіти на основі індикативної собівартості, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року 

№ 191.». 

1.  У розділі IV: 

пункт 4 викласти у такій редакції: 

«4. Адресне розміщення державного замовлення для здобуття ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти в закладах вищої освіти у 

сферах управління Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони 

здоров’я, Міністерства культури та інформаційної політики України та 

Міністерства фінансів України здійснюється за єдиним конкурсом для всіх 

державних замовників окремо за формами здобуття освіти.». 

2.  Розділ V викласти в такій редакції: 

«V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години): 

 

Період Графік роботи Перерва 

01.01.2020 р. – 12.08.2020 р. 
пн. - пт.: 09.00-17.30 

сб. - нд.: вихідні 
13.00 – 14.00 

13.08.2020 р. – 31.08.2020 р. 

пн. - пт.: 09.00 – 18.00 

сб. 09.00 – 13.00 

нд. – вихідний* 

13.00 – 14.00 

01.09.2020 р. – 31.12.2020 р. 
пн. - пт.: 09.00 – 17.30 

сб. - нд.: вихідні 
13.00 – 14.00 

* за виключенням днів, які припадають на дні проведення вступних випробувань, 

оголошення результатів, рейтингів.  

 

2. Прийом заяв і документів у паперовій або електронній формі, вступні 

випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс для 

здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 

проводиться в Університеті в такі строки: 

 

Етапи вступної кампанії 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

вступники на основі повної 

загальної середньої освіти 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 
з 01 серпня 

Початок прийому заяв та документів 13 серпня 



Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які вступають на основі співбесіди або 

вступних іспитів 

о 18.00 год. 16 серпня 

Строки проведення співбесід 16 – 18 серпня 

Строки проведення вступних іспитів 13 – 22 серпня 

Термін оприлюднення списків осіб, 

рекомендованих до зарахування за 

результатами співбесіди 

до 12.00 год. 20 серпня 

Закінчення строку виконання вимог для 

зарахування за результатами співбесіди 
до 12.00 год. 22 серпня 

Терміни зарахування вступників, 

рекомендованими до зарахування за 

результатами співбесіди 

не пізніше 18.00 год. 22 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які вступають тільки за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання 

о 18.00 год. 22 серпня 

Формування та оприлюднення рейтингового 

списку вступників, які вступають за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання та вступних іспитів 

не пізніше 12.00 год. 27 серпня 

Надання рекомендацій для зарахування на 

місця державного або регіонального 

замовлення 

не пізніше 12.00 год. 27 серпня 

Виконання вимог до зарахування на місця 

державного або регіонального замовлення 
до 18.00 год. 31 серпня 

Зарахування вступників за державним або 

регіональним замовленням  
не пізніше 18.00 год. 05 вересня 

Надання рекомендацій для зарахування на 

місця за кошти фізичних та юридичних осіб 
не раніше 06 вересня 

Зарахування вступників за кошти фізичних та 

юридичних осіб 
не пізніше 30 вересня 

 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на 

місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної 

середньої освіти (відповідно до цих Правил прийому), – не пізніше 15 вересня. 

Зарахування вступників на денну і заочну форми навчання на основі повної 

загальної середньої освіти  за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за 

кошти фізичних та юридичних осіб (за наявності вакантних місць) проводиться не 

пізніше 30 вересня. 

Строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та 

творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення визначає 

приймальна комісія Університету за умови, що прийом заяв та документів 



починається не пізніше 24 липня, триває не менше десяти днів і завершується до 

початку останнього потоку проведення вступних іспитів, творчого конкурсу. 

Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах, 

творчому конкурсі оприлюднюється на офіційному (ій) веб-сайті (вебсторінці) 

Університету. 

3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить 

Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для 

здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста проводиться в такі строки: 

 

Етапи вступної кампанії 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

вступники на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста 

Початок прийому заяв та документів 13 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині 22 серпня 

Строки проведення вступних випробувань з 25 до 31 серпня 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 
не пізніше 12 год. 1 вересня 

Надання рекомендацій для зарахування не пізніше 05 вересня 

Зарахування вступників за кошти фізичних та 

юридичних осіб 
не пізніше 30 вересня 

 

4. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за усіма 

спеціальностями, крім спеціальності 081 "Право", за всіма формами здобуття 

освіти, проводяться наступні етапи вступної компанії в такі строки: 

 

Етапи вступної компанії 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

вступники на основі ступеня 

вищої освіти або освітньо-

кваліфікаційного рівня 

спеціаліста 

Реєстрація для складання єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови  

з 12 травня до 18.00 год. 

05 червня 

Прийому заяв та документів для осіб, які 

складають вступний іспит з іноземної мови в 

Університеті (спеціальні умови участі в 

конкурсному відборі) 

з 17 червня до 25 червня 



Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 
з 01 серпня 

Складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови  
1 липня 

Початок прийому заяв та документів 5 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів  о 18.00 годині 22 серпня  

Строки проведення фахових вступних 

випробувань 
05 – 26 серпня 

Надання рекомендацій для зарахування  не пізніше 05 вересня 

Виконання вимог Правил прийому для 

зарахування  
до 18.00 години 10 вересня   

Зарахування вступників за кошти фізичних та 

юридичних осіб 
не пізніше 30 вересня 

 

5. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за 

спеціальністю галузі знань 08 «Право» за всіма формами навчання, проводяться 

наступні етапи вступної компанії в такі строки: 

 

Етапи вступної компанії 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

вступники на основі ступеня 

вищої освіти або освітньо-

кваліфікаційного рівня 

спеціаліста 

Реєстрація для складання єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови та єдиного фахового 

вступного випробовування 

з 12 травня до 18.00 год. 

05 червня 

Прийому заяв та документів для осіб, які 

складають вступний іспит з іноземної мови в 

Університеті (спеціальні умови участі в 

конкурсному відборі) 

з 17 червня до 25 червня 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 
1 серпня 

Складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови  
1 липня 

Складання єдиного фахового вступного 

випробовування 
03 липня 

Початок прийому заяв та документів 5 серпня 



Закінчення прийому заяв та документів  
о 18.00 годині 22 серпня 

Надання рекомендацій для зарахування  
не пізніше 05 вересня 

Виконання вимог Правил прийому для 

зарахування до 18.00 години 10 вересня   

Зарахування вступників за кошти фізичних та 

юридичних осіб 
не пізніше 30 вересня 

 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на 

місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих Умов), 

здійснюється не пізніше ніж 15 вересня. 

6. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить 

Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі 

здобутого ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для 

здобуття ступеня магістра, за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводиться 

в такі строки: 

 

Етапи вступної компанії 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

вступники на основі ступеня магістра або 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

Початок прийому заяв та 

документів 
13 серпня 

Закінчення прийому заяв та 

документів  
о 18.00 годині 22 серпня 

Строки проведення вступних 

випробувань 
23 – 31 серпня 

Надання рекомендацій для 

зарахування  
не пізніше 05 вересня 

Виконання вимог Правил 

прийому для зарахування  
до 18.00 години 10 вересня   

Зарахування вступників за 

кошти фізичних та 

юридичних осіб 

не пізніше 30 вересня 

 

7. Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та 

єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення 

здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення вступних 

випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий 

(магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 



науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417. 

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються 

відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). 

Тестові завдання першого блоку єдиного фахового вступного 

випробування (Тест загальної навчальної правничої компетенції) укладаються 

відповідно до програми вступних випробувань під час вступу на основі ступеня 

бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 

«Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

Тестові завдання другого блоку єдиного фахового вступного випробування 

(Право) укладаються відповідно до програми другого блоку єдиного фахового 

вступного випробування - тесту з восьми базових правничих дисциплін. 

8. У випадку наявності вакантних місць додатковий прийом заяв і документів 

від осіб, які вступають до Університету на заочну форму навчання за кошти 

фізичних і юридичних осіб на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра проводиться з 15 вересня до 18.00 год. 

25 вересня. Вступні випробування, оприлюднення рейтингового списку 

вступників та зарахування відбуваються у період з 28 вересня до 05 жовтня. 

9. У випадку наявності вакантних місць додатковий прийом заяв і документів 

від осіб, які вступають до Університету на заочну форму навчання на основі 

ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття 

ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб проводиться з 9 листопада 

до 18.00 год. 19 листопада. При цьому використовуються результати єдиного 

фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту (включаючи 

спеціально організовану сесію єдиного вступного іспиту), отримані в порядку, 

передбаченому в пунктах 4-6 цього розділу, або результати фахового вступного 

випробування та/або вступного іспиту з іноземної мови, складених в Університеті 

у передбачених цими Правилами випадках. Вступні випробування, оприлюднення 

рейтингового списку вступників та зарахування відбуваються у період з 20 до 30 

листопада. 

10. Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв та 

документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлені в 

пунктах 1 - 8 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. Реєстрація та робота електронних кабінетів 

вступників закінчується 30 вересня. 

11. Університет може зараховувати вступників за кошти фізичних/юридичних 

осіб для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-

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



закінчення прийому документів) на небюджетні конкурсні пропозиції (крім 

спеціальності 081 "Право") за умови зарахування таких вступників до 30 

листопада. 

12. Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати 

спеціальність та форму навчання на іншу в межах Університету (за умови збігу 

конкурсних предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу 

шляхом перенесення заяви). 

3.  У розділі VI: 

у пункті 1: 

абзац четвертий викласти у такій редакції: 

«для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника 

хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2020 років з англійської, французької, 

німецької, іспанської мов, 2017-2020 років – з інших предметів), співбесідою або 

квотою-2 відповідно до цих Умов;»; 

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту: 

«для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих 

Правил».  

У зв’язку з цим абзаци шостий – чотирнадцятий вважати відповідно 

абзацами сьомим – п’ятнадцятим; 

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту: 

«у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства».  

У зв’язку з цим абзаци восьмий – п’ятнадцятий вважати відповідно 

абзацами дев’ятим – шістнадцятим; 

абзац п’ятнадцятий викласти у такій редакції: 

«Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з 

конкурсних предметів в Університеті та/або квотою-1 (за умови наявності хоча б 

одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі 

особисто подає підтвердні документи до приймальної комісії одного із обраних 

закладів вищої освіти.»; 

абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції: 

«2. Вступники для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями, а 

також за усіма міждисциплінарними освітньо-науковими програмами на основі 

здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

подають заяви:»; 

абзац сьомий пункту 7 викласти у такій редакції: 

«Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного 

підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної 

державної бази з питань освіти про його здобуття, у тому числі без подання 

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

у пункті 8: 



перше речення абзацу восьмого після слів та цифр «до 10 липня» 

доповнити словами «, копію документа, що підтверджує право вступника на 

участь у вступному іспиті. Подання вступниками інших документів для участі у 

вступному іспиті, творчому конкурсі не є обов’язковим»; 

абзац десятий викласти в такій редакції: 

«Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в них за 

наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що 

підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного 

листка з фотокарткою.»; 

у пункті 10 слова та цифри «06 серпня» замінити словами та цифрами «11 

вересня».  

4.  У розділі VII: 

абзаци третій – четвертий пункту 1 викласти в такій редакції: 

«для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 081 

«Право» – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового 

вступного випробування з права та загальних навчальних правничих 

компетентностей, або вступних іспитів в передбачених цими Правилами випадках 

(за умови успішного складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, 

кожного блоку єдиного фахового вступного випробування, складених в рік 

вступу); 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за всіма спеціальностями 

(крім спеціальності галузі знань 081 «Право»), а також за усіма 

міждисциплінарними освітньо-науковими програмами – у формі єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених цими Правилами) 

та фахових вступних випробувань, складених в рік вступу; 

пункт 5 викласти у такій редакції: 

«5. Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на 

основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови 

успішного проходження вступних випробувань з використанням організаційно-

технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів 

у закладі вищої освіти або творчих конкурсів з предметів (дисциплін), з яких не 

проводяться вступні іспити з використанням організаційно-технологічних 

процесів зовнішнього незалежного оцінювання.»; 

у пункті 8: 

у підпункті 1: 

абзац другий викласти в такій редакції: 

«Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * ОУ + 

К6*МЛ;»; 

абзац третій викласти в такій редакції: 

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних 

іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного 



оцінювання, вступного іспиту з третього предмета; А – середній бал документа 

про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів 

відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну 

середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 

5), ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої 

освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на 

спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається 

особлива підтримка (додаток 2 Умов прийому), МЛ – оцінка за мотиваційний 

лист, переведений у шкалу від 100 до 200. Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, 

К3, К4, К5, К6 встановлюються Університетом: К1, К2, К3 встановлюються на 

рівні 0,3 кожний; К4 становить 0,1, К5 та К6 становлять 0.. Сума коефіцієнтів К1, 

К2, К3, К4, К5, К6 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1 (додаток 4). 

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту: 

«Зарахування балів за мотиваційний лист може здійснюватися 

Університетом тільки за умови оприлюднення результатів його оцінювання на 

веб-сайті Університету до початку основної сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання.».  

абзац шостий викласти в такій редакції: 

«Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів під час 

вступу на спеціальності, визначені у переліку спеціальностей, яким надається 

особлива підтримка (додаток 2 Умов Прийому), останній доданок встановлюється 

рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він 

встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальні комісії 

отримують з ЄДЕБО.»; 

абзац перший підпункту 3 викласти в такій редакції: 

«3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на інші 

спеціальності (крім спеціальності 081 «Право»), а також усі міждисциплінарні 

освітньо-наукові програми за такою формулою:»; 

пункт 11 викласти в такій редакції: 

«11. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на 

основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.»; 

пункт 12 доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту: 

«Критерії оцінювання, структура оцінки та порядок оцінювання 

мотиваційних листів розробляються та затверджуються головами приймальних 

комісій Університету не пізніше ніж за один місяць до початку прийому 

мотиваційних листів та оприлюднюються на вебсайті Університету. В цей же 

строк головою приймальної комісії затверджується склад комісії з оцінювання 

мотиваційних листів, до якої можуть входити представники роботодавців (за 

згодою).». 

5.  У розділі VIII: 



абзац п’ятий пункту 2 після слів «за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб» доповнити словами «, повідомлений про неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»; 

абзац перший пункту 7 після слів «Донецької областей та» доповнити 

словом «тимчасово»; 

пункт 11 доповнити новим підпунктом 5 такого змісту: 

«5) особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який 

загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним 

службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної 

середньої освіти.»; 

абзац шостий пункту 12 після слів «за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб» доповнити словами «, повідомлений про неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»; 

абзац перший пункту 14 викласти у такій редакції: 

«14. Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі 

спеціальностей 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 на навчання для 

здобуття ступеня магістра за іншими спеціальностями, усіма міждисциплінарними 

освітньо-науковими програмами (замість єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови):». 

6. Розділ Х викласти в такій редакції: 

«X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть 

участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, 

після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до 

зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил або 

відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця 

державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа 

про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених 

цими Правилами прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії Університету, а 

також укласти договір про навчання між Університетом та вступником (за участі 

батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників).  

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на 

місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом 

надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на 

адресу Приймальної комісії Університету, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої 

діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Правил або відповідно до 

них. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на 

поштовому конверті. У такому випадку договір про навчання між Університетом 



та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх 

вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.  

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на 

місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом 

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 

Приймальної комісії Університету, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої 

діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Правил або відповідно до 

них. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів та укладання 

договору про навчання між Університетом та вступником (за участі батьків або 

законних представників - для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 

10 робочих днів від дати початку навчання. 

Подані оригінали документів зберігаються в Університеті протягом усього 

періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на 

підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, 

додатково особисто пред’являє Приймальній (відбірковій) комісії Університету 

свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни 

та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку 

вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, 

зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією. 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) 

осіб додатково укладається договір між Університетом та фізичною (юридичною) 

особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, 

беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. 

2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або 

регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих 

Правил або відповідно до них, не виконали вимог для зарахування на місця 

державного або регіонального замовлення (крім випадків, визначених у розділі 

XIII цих Правил), втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) 

на навчання за державним та регіональним замовленням. 

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального 

замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або 

відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на місця державного або 

регіонального замовлення, підлягають зарахуванню. 

3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому. 

У 2020 році зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб може проводитись на підставі поданих вступниками копій необхідних 

документів шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим 

описом вкладень на адресу Приймальної комісії Університету, зазначену в Реєстрі 

суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО або засобами електронного зв’язку, з 

накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису 

вступника, на електронну адресу Приймальної комісії Університету, зазначену в 



Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені Правилами 

прийому Університету. Дату подання документів визначають за відтиском 

штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку надання 

оригіналів необхідних документів, укладання договору про навчання між 

Університетом та вступником (за участі батьків або законних представників - для 

неповнолітніх вступників) та договору між Університетом та фізичною 

(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої 

особи, здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.». 

7.  У розділі XIV: 

абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції: 

«Прийом іноземців до Університету на навчання за рахунок коштів 

державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та 

осіб без громадянства, у тому числі закордонних українців, які постійно 

проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують 

додаткового захисту).»; 

в абзаці шостому пункту 3 слово «випробувань» замінити словом «іспитів»; 

пункт 9 викласти у такій редакції: 

«9. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, 

які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які 

потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з 

громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого 

бюджету.». 

8.  У додатках до Правил прийому: 

додаток 1 викласти у новій редакції; 

додаток 2 викласти у новій редакції; 

додаток 3 викласти у новій редакції; 

додаток 4 викласти у новій редакції; 

додаток 8 викласти у новій редакції. 

 



Додаток 1 до Правил прийому на навчання до Львівського торговельно-економічного університету в 2020 році 

Перелік ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги, акредитація та нормативні терміни 

навчання 

Бакалавр* 

Галузь знань Спеціальність 

Освітня програма 

(акредитація**) 

 

Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 

Вартість одного року 

навчання, грн. 

Код Назва Код 
Назва 

(акредитація**) 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

05 

Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 
Економіка 

(акредитована) 

Бізнес-економіка 

35 10 4 р 4 р 16900 11800 

Міжнародна 
економіка 

Економіка та 
бізнес-аналітика 
підприємства 

06 Журналістика 061 
Журналістика 

(акредитована) 
Реклама у бізнесі 30 10 4 р 4 р 16900 11800 

07 
Управління та 

адміністрування 

071 

Облік і 

оподаткування 

(акредитована) 

Облік і 
оподаткування 
(акредитована) 

30 50 4 р 4 р 16900 11800 
Управлінський 
облік і податковий 
консалтинг 

Обліково-правове 
забезпечення 
управління 
бізнесом 

072 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

(акредитована) 

Фінанси, 
банківська справа 
та страхування 
(акредитована) 

30 50 4 р 4 р 16900 11800 
Фіскальне та 
митне 
адміністрування 

Фінансово-
економічна 
безпека суб'єктів 
підприємництва 



073 
Менеджмент 

(акредитована) 
Менеджмент 
(акредитована) 30 20 4 р 4 р 16900 11800 

075 Маркетинг 
Маркетинг 
(акредитована) 30 20 4 р 4 р 16900 11800 

076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова діяльність 

(акредитована) 

Підприємництво, 
торгівля та 
біржова діяльність 

65 135 4 р 4 р 16900 11800 

Товарознавство та 
торговельне 
підприємництво 
(акредитована) 

Товарознавство та 
експертиза в 
митній справі 
(акредитована) 

08 Право 081 Право 
Право 

(акредитована) 
65 105 4 р 4 р 17900 14250 

12 
Інформаційні 

технології  
122 

Комп’ютерні 

науки 

(акредитована) 

Комп’ютерні 

науки 
30 15 4 р 4 р 16900 11800 

18 
Виробництво та 

технології 
181 

Харчові технології 

(акредитована) 

Харчові технології 
(акредитована) 

20 40 4 р 4 р 14500 11800 
Технології 
харчування та 
пивоваріння у 
закладах 
ресторанного 
господарства 

24 
Сфера 

обслуговування 

241 
Готельно-

ресторанна справа 

Готельно-
ресторанна справа 70 60 4 р 4 р 16900 13150 

242 
Туризм 

(акредитована) 

Туризм  

35 25 4 р 4 р 16900 13150 
Медичний та 
оздоровчий туризм 



29 
Міжнародні 

відносини 
292 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

(акредитована) 

Міжнародні 

економічні 

відносини 
50 10 4 р 4 р 16900 13150 

Міжнародний 

бізнес 

Магістр* 

Галузь знань Спеціальність 
Освітня програма 

(акредитація**) 

Ліцензовані 

обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 

Вартість одного року 

навчання, грн. 

Код Назва Код 
Назва 

(акредитація**) 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

05 

Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 
Економіка 

(акредитована) 
Міжнародна економіка  10 15 1р 6м 1р 6м 20900 17400 

07 Управління та 

адміністрування  

071 

Облік і 

оподаткування 

(акредитована) 

Облік і оподаткування 
(акредитована) 20 25 1р 6м 1р 6м 20900 17400 

072 

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

(акредитована) 

Фінанси, банківська 
справа та страхування 
(акредитована) 

20 25 1р 6м 1р 6м 20900 17400 

073 
Менеджмент 

(акредитована) 

Менеджмент 
(акредитована) 

20 20 1р 6м 1р 6м 20900 17400 Управління фінансово-
економічною безпекою  
(акредитована) 

075 Маркетинг 
Маркетинг 
(акредитована) 15 15 1р 6м 1р 6м 20900 17400 

 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

(акредитована) 

Товарознавство та 
комерційна діяльність 
(акредитована) 

30 55 1р 6м 1р 6м 

20900 17400 

Товарознавство та 
експертиза в митній 
справі  
(акредитована) 

21800 18100 



08 Право 081 Право 
Право 

(акредитована) 
25 25 1р 6м 1р 6м 23900 19900 

18 
Виробництво та 

технології 
181 Харчові технології 

Харчові технології 
(акредитована) 10 15 1р 6м 1р 6м 20900 17400 

24 
Сфера 

обслуговування 

241 
Готельно-

ресторанна справа 

Готельно-ресторанна 

справа  

(акредитована) 
20 20 1р 6м 1р 6м 20900 17400 

242 Туризм 

Туризм 

10 10 1р 6м 1р 6м 20900 17400 
Еногастрономічна 

рекреація та туризм 

29 
Міжнародні 

відносини 
292 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Міжнародні економічні 

відносини 

(акредитована) 
30 10 1р 6м 1р 6м 22700 18900 

 

Примітки:  

* - підготовка іноземних громадян здійснюється за спеціальностями в межах загального ліцензованого обсягу. Вартість навчання для іноземних 

студентів на всі спеціальності за рік становить 1500,00 доларів США на ОР бакалавр та 1800,00 доларів США на ОР магістр (оплата здійснюється 

в гривневому еквіваленті за курсом НБУ в день оплати);  

** - у графах спеціальність та освітня програма, де не вказана інформація про акредитацію означає, що спеціальність або освітня програма 

знаходиться у процесі акредитації та завершиться до початку вступної кампанії або завершення навчання. 



Додаток 2 до Правил прийому на навчання до Львівського торговельно-економічного університету в 2020 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** 

Спеціальність 

Освітня програма 
Вступне 

випробування 
Курс 

Термін 

навчання 

Кількість місць* 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Назва Код Код Назва 

За кошти 
держав-

ного 

бюджету 

За кошти 
фізичних, 

юридичних 
осіб 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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; 
ЗНО з математики 

або історії України 

 

2 Курс 3  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; 
ЗНО з математики 

або історії України 

 

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; 

ЗНО з математики 
або історії України 

 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; 
ЗНО з математики 

або історії України 

 

2 Курс 3 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; 

ЗНО з математики 

або історії України 

1 курс 

СТН 2 р.     

Економіка 

Облік і оподаткування 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Менеджмент 
Маркетинг 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
Економіка підприємства 

051 

071 
072 

 

073 
075 

076 

 
5.03050401 

072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фінанси, банківська 
справа 

та страхування 

Фаховий іспит; 

ЗНО з української 

мови і літератури; 
ЗНО з математики 

або історії України 

3 курс 2 р.     



Бухгалтерський облік 

Фінанси і кредит 

Маркетингова діяльність 
Прикладна статистика 

Комерційна діяльність 

Оціночна діяльність 

5.03050901 

5.03050801 

5.03050701 
5.03050601 

5.03050702 

5.03050802 

Інші спеціальності  072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фінанси, банківська 
справа 

та страхування 

Фаховий іспит; 

ЗНО з української 

мови і літератури; 
ЗНО з математики 

або історії України 

 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; 

ЗНО з математики 

або історії України 

2 Курс 3 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; 

ЗНО з математики 

або історії України 

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 

051 
071 

072 

 
073 

075 

076 
 

5.03050401 

5.03050901 
5.03050801 

5.03050701 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

Фаховий іспит; 

ЗНО з української 
мови і літератури; 

ЗНО з математики 

або історії України 

3 Курс 2 р   



Прикладна статистика 

Комерційна діяльність 

Оціночна діяльність 

5.03050601 

5.03050702 

5.03050802 

Інші спеціальності  071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

Фаховий іспит; 

ЗНО з української 

мови і літератури; 
ЗНО з математики 

або історії України 

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 

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 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність 

Товарознавство та 
торговельне 

підприємництво; 
Товарознавство та 

експертиза в митній справі 

Фаховий іспит; 

ЗНО з української 
мови і літератури; 

ЗНО з математики 
або історії України 

2 Курс 3 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 

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Товарознавство та 
торговельне 

підприємництво; 
Товарознавство та 

експертиза в митній справі 

Фаховий іспит; 
ЗНО з української 

мови і літератури; 

ЗНО з математики 

або історії України 

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 

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Товарознавство та 
торговельне 

підприємництво; 
Товарознавство та 

експертиза в митній справі 

Фаховий іспит; 

ЗНО з української 
мови і літератури; 

ЗНО з математики 

або історії України 

3 Курс 2 р     

Інші спеціальності  076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Товарознавство та 

торговельне 
підприємництво; 

Товарознавство та 
експертиза в митній справі 

Фаховий іспит; 

ЗНО з української 
мови і літератури; 

ЗНО з математики 

або історії України 

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 
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; 

ЗНО з математики 

або історії України 

2 Курс 3 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 

073 Менеджмент Менеджмент 

Фаховий іспит; 
ЗНО з української 

мови і літератури; 

ЗНО з математики 
або історії України 

3 Курс 2 р     

Інші спеціальності  073 Менеджмент Менеджмент 

Фаховий іспит; 
ЗНО з української 

мови і літератури; 

ЗНО з математики 
або історії України 

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; 

ЗНО з української 

мови і літератури 

2 Курс 3 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; 
ЗНО з української 

мови і літератури 

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; 

ЗНО з української 

мови і літератури 
3 Курс 2 р     



Інші спеціальності  181 Харчові технології Харчові технології 

Фаховий іспит; 

ЗНО з української 
мови і літератури 

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; 
ЗНО з української 

мови і літератури 

2 Курс 3 р     

Готельно-ресторанна справа 

Ресторанне обслуговування 
Готельне обслуговування 

241 

5.14010102 
5.14010101 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна 

справа 

Фаховий іспит; 
ЗНО з української 

мови і літератури 

1 Курс 

СТН 3 р     

Готельно-ресторанна справа 

Ресторанне обслуговування 
Готельне обслуговування 

241 

5.14010102 
5.14010101 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна 

справа 

Фаховий іспит; 

ЗНО з української 

мови і літератури 

3 Курс 2 р     

Готельно-ресторанна справа 
Ресторанне обслуговування 
Готельне обслуговування 

241 
5.14010102 
5.14010101 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна 

справа 

Фаховий іспит; 

ЗНО з української 
мови і літератури 

1 Курс 

СТН 2 р     

Інші спеціальності  241 Готельно-ресторанна справа 
Готельно-ресторанна 

справа 

Фаховий іспит; 

ЗНО з української 

мови і літератури 
2 Курс 3 р     

 
 242 Туризм ВСЬОГО:      

 
 

  
 

Туризм 

Туристичне обслуговування 
242 

5.14010301 
242 Туризм Туризм 

Фаховий іспит; 
ЗНО з української 

мови і літератури 

2 Курс 3 р   

 
 

Туризм 

Туристичне обслуговування 
242 

5.14010301 
242 Туризм Туризм 

Фаховий іспит; 

ЗНО з української 
мови і літератури 

1 Курс 

СТН 
3 р   

 
 

Інші спеціальності  242 Туризм Туризм 

Фаховий іспит; 

ЗНО з української 
мови і літератури 

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; 

ЗНО з математики 

або історії України 

2 Курс 3 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; 

ЗНО з математики 
або історії України 

3 Курс 2 р   

  

Інші спеціальності  075 Маркетинг Маркетинг 

Фаховий іспит; 

ЗНО з української 
мови і літератури; 

ЗНО з математики 
або історії України 

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; 

ЗНО з української 

мови і літератури 

2 Курс 3 р 

    

Інші спеціальності  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 
Фаховий іспит; 

ЗНО з української 
мови і літератури 

2 Курс 3 р 

     
 

Юридичний факультет 

  

  081 Право ВСЬОГО:      
 

 

Право 

Правознавство 
081 

5.03040101 081 Право Право 
Фаховий іспит; 

ЗНО з української 

мови і літератури 

2 Курс 3 р   

Право 

Правознавство 
081 

5.03040101 081 Право Право 
Фаховий іспит; 

ЗНО з української 

мови і літератури 

1 Курс 

СТН 
2 р   

Право 
Правознавство 

081 
5.03040101 081 Право Право 

Фаховий іспит; 
ЗНО з української 

мови і літератури 

3 Курс 2 р   

Інші спеціальності  081 Право Право 
Фаховий іспит; 

ЗНО з української 

мови і літератури 

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). 



Додаток 3 до Правил прийому на навчання до Львівського торговельно-економічного університету в 2020 році 
 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня 

вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 
 

Львівський торговельно-економічний університет  
(назва вищого навчального закладу)  

Магістр, денна та заочна форма навчання на основі ОС/ОКР бакалавра 
 

Спеціальності ОР бакалавра, 

напрями підготовки ОКР бакалавра/ 

інші спеціальності ОР бакалавра, 

напрями підготовки ОКР бакалавра 

Спеціальність 

Освітня програма 
Вступні 

випробування 
Курс 

Термін 

навчання 

Кількість місць 

 

 

 

 

 

Назва Код Код Назва 

За кошти 

держав-

ного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб 

 

 

 

 

 

Інститут економіки та фінансів 

 

  

051 Економіка ВСЬОГО: 

   

 25 
 

 

 

економіка підприємства 
економічна теорія 

економічна кібернетика 

міжнародна економіка 

управління персоналом та економіка 
праці 

прикладна статистика 

економіка  
інші спеціальності 

 

6.030504 

6.030501 

6.030502 

6.030503 

 
6.030505 

6.030506 

051 

051 Економіка Міжнародна економіка 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний 
іспит з іноземної 

мови 

1 Курс 1р 6м   

 

 

 

 

 

          
 

  

071 Облік і оподаткування ВСЬОГО: 

   

 45 

 

 

 

облік і аудит 
облік і оподаткування 

інші спеціальності 

 

6.030509 
071 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний 
іспит з іноземної 

мови 

1 Курс 1р 6м   

 

 

 

 

 

  



  072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 
ВСЬОГО:     45 

 

 

 

фінанси і кредит 
фінанси, банківська справа та 

страхування 

інші спеціальності 

 

6.030508 
 

072 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний 
іспит з іноземної 

мови 

1 Курс 1р 6м   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

073 Менеджмент ВСЬОГО:     10 

 

 

 

менеджмент 
управління персоналом та економіка 
праці 

менеджмент 

інші спеціальності 

 

6.030601 

 
6.030505 

073 

073 Менеджмент 
Управління фінансово- 
економічною безпекою 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний 
іспит з іноземної 

мови 

1 Курс 1р 6м   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування 

  

 

 

073 Менеджмент ВСЬОГО: 

    

30 
 

    
 

менеджмент 6.030601 

073 Менеджмент Менеджмент 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний 
іспит з іноземної 

мови 

1 Курс 1р 6м 

  

 

 

управління персоналом та економіка 
праці 

менеджмент 

інші спеціальності 

 
6.030505 

073 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
ВСЬОГО: 

 

  
 

85 

 

  
 

   
 

 

товарознавство і торговельне 
підприємництво 
управління персоналом та економіка 

праці 
біржова діяльність 

побутове обслуговування 
 

підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

інші спеціальності 

 

 
6.030510 

 

6.030504 
6.030505 

6.140102 

 
076 

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Товарознавство та комерційна 
діяльність 

Товарознавство та експертиза в 
митній справі 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний 
іспит з іноземної 

мови 

1 Курс 1р 6м 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

181 Харчові технології ВСЬОГО: 

   

 25 

 

 

харчові технології та інженерія 
технологічна експертиза та безпека 

харчової продукції 

харчові технології 
інші спеціальності 

 

6.051701 

 
6.051702 

181 
181 Харчові технології Харчові технології 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови 
1 курс 1р 6 м   

 

  241 Готельно-ресторанна справа ВСЬОГО:     40 

 

 

 

готельно-ресторанна справа 

готельна і ресторанна справа 

інші спеціальності 

 

6.140101 

241 

241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний; 

іспит з іноземної 
мови 

1 Курс 1р 6м   

 

 

 

 

 

 

 

  242 Туризм ВСЬОГО:     20 
 

 

 

туризм 

туризм 
інші спеціальності 

 

6.140103 

242 
242 Туризм 

Туризм 

Еногастрономічна  
рекреація та туризм 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний; 

іспит з іноземної 
мови 

1 Курс 1р 6м   

 

 

 

 

 

 

 



   
Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій 

   
 

  

292 
Міжнародні економічні 

відносини 
ВСЬОГО: 

   

 40 

 

 

 

 

міжнародні економічні відносини 
міжнародний бізнес 

міжнародна економіка 

міжнародні економічні відносини 
інші спеціальності 

 

6.030203 
6.030206 

6.030503 

292 292 
Міжнародні економічні 

відносини 
Міжнародні економічні відносини 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний; 

іспит з іноземної 
мови 

1 Курс 1р 6м 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  075 Маркетинг ВСЬОГО:     30 
 

 

 

маркетинг 
маркетинг 
інші спеціальності 

 

6.030507 

075 

075 Маркетинг Маркетинг 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний; 
іспит з іноземної 

мови 

1 Курс 1р 6м 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Юридичний факультет 

  

  081 Право ВСЬОГО:     50  

 

 

правознавство 

правознавство 
право 

інші спеціальності 

 

 

6.030401 

7.03040101 
081 

081  Право Право 

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 
мови; 

Єдиний вступний 

іспит з права та 
загальних 

навчальних 

правничих 
компетентностей 

1 Курс 1р 6м 

  
 

 

  



Магістр, денна та заочна форма навчання на основі ОС магістра / ОКР спеціаліста 
 

Спеціальності ОР магістра, 

напрями підготовки ОР магістра,  

ОКР спеціаліста /  

інші спеціальності ОР магістра, 

напрями підготовки ОР магістра,  

ОКР спеціаліста 

Спеціальність 

Освітня програма 
Вступні 

випробування 
Курс 

Термін 

навчання 

Кількість місць 

 

 

 

 

 

Назва Код Код Назва 

За кошти 
державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб* 

 

 

 

 

 

    
Інститут економіки та фінансів 

     
 

  051 Економіка ВСЬОГО:      

 

 

 

економіка підприємства 
економіка підприємства 

економічна теорія 
економічна теорія 

економічна кібернетика 

економічна кібернетика 
міжнародна економіка 

міжнародна економіка 

управління персоналом та економіка 
праці 

управління персоналом та економіка 

праці 
прикладна статистика 

прикладна статистика 

економіка  
інші спеціальності 

 

7.03050401 
8.03050401 

7.03050101 
8.03050101 

7.03050201 

8.03050201 
7.03050301 

8.03050301 

 
7.03050501 

 

8.03050501 
7.03050601 

8.03050601 

051 

051 Економіка Міжнародна економіка 

Фаховий іспит; 

Єдиний вступний 
іспит з іноземної мови 

або іспит з іноземної 

мови 

1 Курс 1р 6м   

 

 

 

 

 

          
 

  071 Облік і оподаткування ВСЬОГО:      

 

 

 

облік і аудит 

облік і аудит 
оподаткування 

оподаткування 

облік і оподаткування 
інші спеціальності 

 

7.03050901 

8.03050901 
7.03050803 

8.03050803 

071 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

Фаховий іспит; 

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 
мови або іспит з 

іноземної мови 

1 Курс 1р 6м   

 

 

 

 

 

  



  072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 
ВСЬОГО:      

 

 

 

фінанси і кредит 
фінанси і кредит 
банківська справа 
банківська справа 

фінанси, банківська справа та 

страхування 

інші спеціальності 

 

7.03050801 

8.03050801 

7.03050802 
8.03050802 

 

072 
072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фаховий іспит; 

Єдиний вступний 
іспит з іноземної 

мови або іспит з 

іноземної мови 

1 Курс 1р 6м 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  073 Менеджмент ВСЬОГО:      

 

 

 

управління персоналом та економіка 

праці 

управління персоналом та економіка 

праці 
менеджмент організацій і 

адміністрування 

менеджмент організацій і 
адміністрування 

менеджмент інноваційної діяльності 

менеджмент інноваційної діяльності 
менеджмент природоохоронної 

діяльності 

менеджмент природоохоронної 

діяльності 

менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності 
менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності 

менеджмент інвестиційної діяльності 
менеджмент інвестиційної діяльності 

управління в сфері економічної 

конкуренції 
управління в сфері економічної 

конкуренції 

логістика 

логістика 

менеджмент 

інші спеціальності 

 

 

7.03050501 

 

8.03050501 
 

7.03060101 

 
8.03060101 

7.03060102 

8.03060102 
 

7.03060103 

 

8.03060103 

 

7.03060104 
 

8.03060104 

7.03060105 
8.03060105 

 

7.03060106 
 

7.03060106 

7.03060107 

8.03060107 

073 

073 Менеджмент 
Управління фінансово- 
економічною безпекою 

Фаховий іспит; 

Єдиний вступний 
іспит з іноземної 

мови або іспит з 

іноземної мови 

1 Курс 1р 6м   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування 

  

  073 Менеджмент ВСЬОГО:      
 

 

 

управління персоналом та економіка 

праці 

управління персоналом та економіка 
праці 

менеджмент організацій і 

адміністрування 

менеджмент організацій і 

адміністрування 

менеджмент інноваційної діяльності 
менеджмент інноваційної діяльності 

менеджмент природоохоронної 

діяльності 
менеджмент природоохоронної 

діяльності 

менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності 

менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності 

менеджмент інвестиційної діяльності 

менеджмент інвестиційної діяльності 

управління в сфері економічної 
конкуренції 

управління в сфері економічної 
конкуренції 

логістика 

логістика 

менеджмент 

інші спеціальності 

 

 

7.03050501 

 
8.03050501 

 

7.03060101 

 

8.03060101 

7.03060102 
8.03060102 

 

7.03060103 
 

8.03060103 

 
7.03060104 

 

8.03060104 

7.03060105 

8.03060105 

 
7.03060106 

 
7.03060106 

7.03060107 

8.03060107 
073 

073 Менеджмент Менеджмент 

Фаховий іспит; 

Єдиний вступний іспит 

з іноземної мови або 
іспит з іноземної мови 

1 Курс 1р 6м 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
ВСЬОГО:      

 

 

 

 

товарознавство і комерційна 

діяльність 
товарознавство і комерційна 

діяльність 
товарознавство та експертиза в 

митній справі 

товарознавство та експертиза в 

митній справі 
експертиза товарів та послуг 

експертиза товарів та послуг 

економіка підприємства 
економіка підприємства 

управління персоналом та економіка 

 

 

7.03051001 
 

8.03051001 

 

7.03051002 

 

8.03051002 
7.03051003 

8.03051003 

7.03050401 
8.03050401 

 

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Товарознавство та комерційна 
діяльність 

Товарознавство та експертиза в 
митній справі 

Фаховий іспит; 

Єдиний вступний іспит 
з іноземної мови або 

іспит з іноземної мови 

1 Курс 1р 6м   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



праці 

управління персоналом та економіка 
праці 

біржова діяльність 

біржова діяльність 
управління безпечністю та якістю 

товарів 

управління безпечністю та якістю 
товарів 

організація оптової та роздрібної 

торгівлі 
організація оптової та роздрібної 

торгівлі  

підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

інші спеціальності 

7.03050501 

 
8.03050501 

7.03050702 

8.03050702 
 

7.03051004 

 
8.03051004 

 

7.03051005 
 

8.03051005 

 
076 

  
181 Харчові технології ВСЬОГО: 

   
  

 

 

харчові технології та інженерія 

харчові технології та інженерія 
технології зберігання і переробки 

зерна 

технології зберігання і переробки 
зерна 

технології жирів і жирозамінників 

технології жирів і жирозамінників 
технології хліба, кондитерських, 

макаронних виробів та 

харчоконцентратів 
технології хліба, кондитерських, 

макаронних виробів та 

харчоконцентратів 
технології зберігання, консервування 

та переробки м'яса 

технології зберігання, консервування 
та переробки м'яса 

технології зберігання та переробки 

водних біоресурсів 
технології зберігання та переробки 

водних біоресурсів 

технології продуктів бродіння і 
виноробства 

технології продуктів бродіння і 

виноробства 
технології зберігання, консервування 

та переробки плодів і овочів 

технології зберігання, консервування 
та переробки плодів і овочів 

технології зберігання, консервування 

та переробки молока 
технології зберігання, консервування 

та переробки молока 

технології харчових продуктів 
оздоровчого та профілактичного 

 

7.05170101 

8.05170101 
 

7.05170101 

 
8.05170101 

7.05170102 

8.05170102 
 

 

7.05170103 
 

 

8.05170103 
 

7.05170104 

 
8.05170104 

 

7.05170105 
 

8.05170105 

 
7.05170106 

 

8.05170106 
 

7.05170107 

 
8.05170107 

 

7.05170108 
 

8.05170108 

 
 

181 Харчові технології Харчові технології 

Фаховий іспит; 

Єдиний вступний іспит 

з іноземної мови або 
іспит з іноземної мови 

1 курс 1р 6 м   

 



призначення 

технології харчових продуктів 

оздоровчого та профілактичного 
призначення 

технології питної води та 

водопідготовки харчових виробництв 
технології питної води та 

водопідготовки харчових виробництв 

технології цукру та полісахаридів 
технології цукру та полісахаридів 

технології харчування 

технології харчування 
технології в ресторанному 

господарстві 

технології в ресторанному 
господарстві 

технологічна експертиза та безпека 

харчової продукції 
технологічна експертиза та безпека 

харчової продукції 

харчові технології 
інші спеціальності 

7.05170109 

 

 
8.05170109 

 

7.05170110 
 

8.05170110 

7.05170111 
8.05170111 

7.05170112 

8.05170112 
 

7.05170113 

 
8.05170113 

 

7.05170201 
 

8.05170201 

181 

  241 Готельно-ресторанна справа ВСЬОГО:      

 

 

 

готельна і ресторанна справа 
готельна і ресторанна справа 

курортна справа 

курортна справа 

готельна і ресторанна справа 

інші спеціальності 

 

7.14010101 

8.14010101 

7.14010102 
8.14010102 

241 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа 

Фаховий іспит; 

Єдиний вступний іспит 

з іноземної мови або 
іспит з іноземної мови 

1 Курс 1р 6м   

 

 

 

 

 

 

 

 

  242 Туризм ВСЬОГО:      

 

 

 

туризмознавство 

туризмознавство 

туризм 
інші спеціальності 

 

7.14010301 

8.14010301 

242 

242 

Туризм 
Туризм 

Еногастрономічна  
рекреація та туризм 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний іспит 

з іноземної мови або 

іспит з іноземної мови 

1 Курс 1р 6м 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



   
Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій 

   
 

  292 
Міжнародні економічні 

відносини 
ВСЬОГО:      

 

 

 

міжнародні економічні відносини 
міжнародні економічні відносини 

міжнародний бізнес 
міжнародний бізнес 

міжнародна економіка 

міжнародна економіка 
міжнародні економічні відносини 

інші спеціальності 

7.03020301 

8.03020301 

7.03020601 
8.03020601 

7.03050301 

8.03050301 
292 

292 
Міжнародні економічні 

відносини 
Міжнародні економічні 

відносини 

Фаховий іспит; 
Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови або іспит з 
іноземної мови 

1 Курс 1р 6м 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  075 Маркетинг ВСЬОГО:      
 

 

 

маркетинг 
маркетинг 
маркетинг 

інші спеціальності 

 

7.03050701 

8.03050701 

075 

075 Маркетинг Маркетинг 

Фаховий іспит; 

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 
мови або іспит з 

іноземної мови 

1 Курс 1р 6м   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: * - в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за якими здійснюється  

прийом на основі освітнього рівня бакалавра. 

 



Додаток 4 до Правил прийому на навчання до Львівського торговельно-економічного університету в 2020 році 

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* 
 

Спеціальності ОС 

бакалавра 
Спеціалізація 

(освітня програма)  

/може повторювати назву 

спеціальності/ 

Перелік конкурсних 

предметів 

(вступних випробовувань) 

Вага предметів 

сертифікату ЗНО 

 

Вага атестату 

про повну 

загальну 

освіту 

 

Мінімальна 

кількість балів для допуску 

до участі в конкурсі  Код 
Назва 

спеціальності 

051 Економіка 1. Міжнародна економіка 1. Українська мова та література 0,3 

0,1 

100 

2. Математика 0,3 100 
3. Іноземна мова або географія  0,3 100 

2. Економіка та бізнес-аналітика 

підприємства  

1. Українська мова та література 0,3 

0,1 

100 

2. Математика 0,3 100 
3. Іноземна мова або географія  0,3 100 

3. Бізнес - економіка  1. Українська мова та література 0,3 

0,1 

100 

2. Математика 0,3 100 
3. Іноземна мова або географія  0,3 100 

061 Журналістика  1. Реклама у бізнесі 1. Українська мова та література 0,3 

0,1 

100 

2. Історія України  0,3 100 
3. Математика або іноземна мова 0,3 100 

071 Облік і 

оподаткування 

1. Облік і оподаткування 1. Українська мова та література 0,3 

0,1 

100 
2. Математика 0,3 100 

3. Іноземна мова або географія  0,3 100 

2. Управлінський облік і 

податковий консалтинг 

1. Українська мова та література 0,3 

0,1 

100 
2. Математика 0,3 100 

3. Іноземна мова або географія  0,3 100 

3. Обліково-правове забезпечення 
управління бізнесом 

1. Українська мова та література 0,3 
0,1 

100 

2. Історія України  0,3 100 
3. Математика або іноземна мова 0,3 100 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

1. Фінанси, банківська справа та 

страхування 

1. Українська мова та література 0,3 

0,1 

100 

2. Математика 0,3 100 

3. Іноземна мова або географія  0,3 100 



страхування  2. Фіскальне та митне 

адміністрування 

1. Українська мова та література 0,3 

0,1 

100 

2. Історія України 0,3 100 

3. Іноземна мова або географія 0,3 100 

3. Фінансово-економічна безпека 

суб'єктів підприємництва 

1. Українська мова та література 0,3 

0,1 

100 

2. Історія України 0,3 100 

3. Математика або географія 
0,3 100 

073 Менеджмент  1. Менеджмент  1. Українська мова та література 0,3 

0,1 

100 

2. Історія України 0,3 100 

3. Математика або географія 0,3 100 

075 Маркетинг  1. Маркетинг 1. Українська мова та література 0,3 

0,1 

100 

2. Історія України   0,3 100 

3. Математика або іноземна мова 
0,3 100 

076 Підприємницт

во, торгівля та 

біржова 

діяльність 

1. Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

1. Українська мова та література 0,3 0,1 100 

2. Математика 0,3 100 

3. Історія України або географія 0,3 100 

2. Товарознавство та торговельне 
підприємництво 

1. Українська мова та література 0,3 0,1 100 

2. Історія України 0,3 100 

3. Математика або іноземна мова 0,3 100 

3. Товарознавство та експертиза 
в митній справі 

1. Українська мова та література 0,3 0,1 100 

2. Історія України 0,3 100 

3. Математика або географія 0,3 100 

081 Право  1. Право 1. Українська мова та література 0,3 

0,1 

100 

2. Історія України 0,3 100 

3. Математика або іноземна мова  0,3 100 

122 Комп’ютерні 

науки  

1. Комп’ютерні науки 1. Українська мова та література 0,3 

0,1 

100 

2. Математика 0,3 100 

3. Фізика або іноземна мова 0,3 100 



181 Харчові 

технології  

1. Харчові технології 1. Українська мова та література 0,3 

0,1 

100 
2. Математика  0,3 100 
3. Хімія або біологія 0,3 100 

2. Технології харчування та 

пивоваріння у закладах 

ресторанного господарства 

1. Українська мова та література 0,3 

0,1 

100 
2. Історія України  0,3 100 
3. Математика або іноземна мова 0,3 100 

241 Готельно-

ресторанна 

справа  

1. Готельно-ресторанна справа 1. Українська мова та література 0,3 

0,1 

100 
2. Історія України 0,3 100 
3. Географія або іноземна мова 0,3 100 

242 Туризм  1. Туризм 1. Українська мова та література 0,3 

0,1 

100 
2. Історія України 0,3 100 
3. Географія або іноземна мова 0,3 100 

2. Медичний та оздоровчий 
туризм 

1. Українська мова та література 0,3 

0,1 

100 
2. Історія України 0,3 100 
3. Географія або іноземна мова 0,3 100 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

1. Міжнародні економічні 
відносини 

1. Українська мова та література 0,3 

0,1 

100 
2. Іноземна мова  0,3 100 
3. Математика або географія  0,3 100 

2. Міжнародний бізнес 1. Українська мова та література 0,3 

0,1 

100 
2. Іноземна мова  0,3 100 
3. Математика або географія  0,3 100 

 

Примітка:    *підготовка іноземних громадян здійснюється за спеціальностями в межах загального ліцензованого обсягу. 



Додаток 8 до Правил прийому на навчання Львівського торговельно- 

економічного університету в 2020 році 
 

 

Затверджено 

Вченою радою 

Львівського торговельно- 

економічного університету 

26 грудня 2019 р. 

Протокол № 5 

 

Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського торговельно-

економічного університету в 2020 році 

 

Аспірантура та докторантура є структурним підрозділом Львівського 

торговельно-економічного університету (далі – Університет), а також формою 

підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації. Підготовка 

фахівців освітньо-наукового рівня доктора філософії (третій рівень вищої освіти) в 

аспірантурі для подальшої роботи в Університеті, на підприємствах і організаціях 

державного і недержавного секторів національного господарства України 

здійснюється за такими галузями знань і спеціальностями (табл. 1). 

Таблиця 1 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за 

освітньо-науковим рівнем доктора філософії (третій рівень вищої освіти) у 

Львівському торговельно-економічному університеті  
 

№ 

п/п 

Код та найменування 

галузі знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензійний 

обсяг 

(особи) 

1 
05 Соціально-поведінкові 

науки 
051 Економіка 6 

2 
07 Управління та 

адміністрування 
071 Облік і оподаткування 5 

3 
07 Управління та 

адміністрування 

076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
6 

 

Підготовка фахівців в аспірантурі здійснюється з відривом та без відриву від 

виробництва за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб на умовах договору. 

Кількість аспірантів, визначається вченою радою Університету на основі 

ліцензії Міністерства освіти і науки України за кожною з наукових спеціальностей 

та з урахуванням можливостей забезпечення кваліфікованого наукового 

керівництва. 



До аспірантури на конкурсній основі приймають осіб, які мають вищу освіту 

освітнього рівня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. 

Нормативний термін навчання в аспірантурі становить чотири роки. 

До терміну навчання в аспірантурі не враховують період хвороби (тривалістю 

понад один місяць), перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, з 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також через інші поважні 

причини, передбачені законодавством України. 

Бажаючі вступити до аспірантури подають на ім'я ректора Університету такі 

документи: 

- заяву; 

- особовий листок з обліку кадрів; 

- копію диплома освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або освітнього 

рівня магістра. Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий 

іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань 

нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі 

успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою 

Університету рішення про визнання його диплома упродовж року; 

- витяг з наказу ректора про рекомендацію вступника до навчання в 

аспірантурі (у випадку наявності такої рекомендації). 

Під час подання заяви вступник подає особисто документ, що посвідчує особу 

та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство 

України” та пункту 16 частини першої статті 1 Закону України “Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства”) та оригінал диплома про вищу освіту 

разом з додатком до нього. 

Усі документи, видані в зарубіжних країнах, мають бути перекладені на 

українську мову з нотаріальним засвідченням перекладу. Оригінали паспорта та 

документа про освіту разом із додатком до нього перевіряються при поданні 

документів. Документи про освіту, що оформлені за кордоном, мають бути 

засвідчені та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачене 

міжнародними договорами України. Від легалізації цих документів звільняються 

громадяни країн-учасниць Конвенції про скасування вимоги легалізації іноземних 

офіційних документів (Гаага, 1961 р.) з проставленням апостилю на них. Не 

потребують легалізації та апостилю документи, видані в країнах-учасницях 

Конвенції про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та 

кримінальних справах (Мінськ, 1993 р.). 

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за 

кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і 

встановлення еквівалентності цього документа, яка здійснюється відповідно до 

Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів 

вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 

травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 

2015 року за № 614/ 27059. Процедура визнання документа про освіту здійснюється 

Університетом протягом першого року навчання аспіранта. 



Прийом заяв і документів від осіб, які вступають для здобуття ступеня доктора 

філософії проводиться з 7 по 25 вересня. 

У випадку необхідності Університет може оголосити додатковий прийом в 

аспірантуру. 

Проведення прийому до аспірантури здійснюється приймальною комісією 

Університету. 

Приймальна комісія може відмовити вступникові у допуску до складання 

вступних іспитів у зв'язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих 

документів, необхідних для вступу до аспірантури, або поданням їх після 

закінчення встановленого терміну.  

Вступні випробування складаються з: 

- вступного іспиту із спеціальності; 

- вступного іспиту з іноземної мови; 

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) 

ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра, можуть бути призначені додаткові 

вступні випробування. 

Місцем оприлюднення результатів вступних іспитів є дошка оголошень 

відділу аспірантури та офіційний веб-сайт Університету. 

Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями, 

як правило, у кількості двох-п'яти осіб, які призначаються наказом ректора 

Університету з числа докторів і кандидатів наук. До складу предметної комісії з 

іноземної мови можуть залучатися висококваліфіковані викладачі, які не мають 

наукового ступеня і вченого звання. Вступні іспити до аспірантури проводяться у 

формі тестування. 

Зарахування на навчання іноземців для здобуття вищої освіти на третьому 

освітньо-науковому рівні здійснюється за результатами вступних випробувань та на 

підставі академічних прав на продовження навчання, що підтверджуються 

документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, що дають право 

для продовження навчання на третьому рівні вищої освіти відповідно до 

законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти. 

За результатами вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія ухвалює 

рішення щодо кожного вступника. 

У разі одержання однакових оцінок, переважне право на зарахування до 

аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури вченою 

радою Університету за результатами їх навчання в магістратурі та участі у 

студентській науковій роботі, а також ті особи, що на момент зарахування в 

аспірантуру успішно склали іноземну мову в обсязі, який відповідає рівню В2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив 

свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, 

або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge 

English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з 

іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати 

прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з 



найвищим балом. Результати вступних іспитів до аспірантури Університету дійсні 

протягом одного календарного року з дати їх складання. 

Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора 

Університету призначається науковий керівник з числа науково-педагогічних 

працівників з науковим ступенем. 

Для здобуття ступеня доктора філософії не допускається вступ поза 

конкурсом. 

Про зарахування або відмову у зарахуванні до аспірантури вступникові 

повідомляють в п’ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією 

відповідного рішення. 

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється за спеціальністю 051 

“Економіка” та 071 “Облік і оподаткування”. 

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора 

філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної 

спеціальності (зокрема публікації в закордонних реферованих журналах, 

індексованих в науково-метричних базах визначених в Умовах прийому 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки), і які 

продемонстрували свою здатність проводити наукові дослідження на високому 

рівні. 

Термін навчання в докторантурі Університету становить два роки. Враховуючи 

обсяг наукового доробку докторанта, вчена рада Університету має право прийняти 

рішення про продовження його перебування в докторантурі понад встановлений 

строк.  

Прийом заяв і документів від осіб, які поступають до докторантури 

проводиться з 7 по 25 вересня.  

У випадку необхідності Університет може оголосити додатковий прийом в 

докторантуру. 

Не менше ніж за два місяці до початку вступних випробувань, абітурієнт подає 

кафедрі, до якої він бажає прикріпитися розгорнуту пропозицію, в якій вказує план 

дослідницької роботи та/або об'єм наукової роботи, необхідної для підготовки 

результатів вже проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня 

отримання документів від всіх вступників відповідний структурний підрозділ 

заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість 

зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд 

вченої ради Університету. 

Перелік документів, необхідних для вступу в докторантуру, крім необхідних 

для вступу в аспірантуру, повинен також включати: 

1) копію диплому доктора філософії (кандидата наук); 

2) особовий листок обліку кадрів; 

3) список опублікованих наукових праць і винаходів; 

4) розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план необхідних 

публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої планується здобуття 

наукового ступеня доктора наук; 



5) характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним 

науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою надати 

абітурієнту наукову консультацію в разі його вступу в докторантуру. 

Вчена рада Університету в місячний строк розглядає висновки кафедр щодо 

кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та 

призначає докторанту наукового консультанта, який є доктором наук з відповідної 

спеціальності і який є штатним науково-педагогічним працівником Університету. 

Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора Університету. 

 

 

Розглянуто на засідання приймальної комісії 

Протокол № 59 від 11 грудня 2019 року 

Зі змінами, розглянутими на засіданні приймальної комісії 

Протокол № 4 від 29 травня 2020 року 


