


Відповідно до наказу № 591 від 04.05.2020 р. Міністерства освіти і науки України «Про 

внесення змін до наказу МОН від 11.10.2019 р. №1285 «Затвердження Умов прийому на 
навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році» (зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 04.05.2020 р. № 415/34698) внести наступні зміни до «Правил прийому до Вищого 
навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» 
в 2020 році»: 

 

1. П.2  розділу ІІІ викласти у такій редакції: 
«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». 

 

2. п. 2-9 розділу V викласти у такій редакції: 
1. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників на денну та 

заочну форму навчання, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання 
вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавр для всіх 
напрямів підготовки відбувається в такі терміни: 

 

Етапи вступної кампанії 

Вступники на основі 
повної загальної середньої освіти 

денна форма 
навчання 

заочна форма навчання 

І етап ІІ етап 

Початок прийому заяв та документів у 
електронній та паперовій формі  

13 серпня 

2020 р. 
13 серпня 

2020 р. 
1 жовтня 

2020 р. 
Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які мають складати вступні іспити або 
проходять співбесіду, що проводить 
Львівський інститут менеджменту 

до 18:00 год. 
16 серпня 

2020 р. 

до 18:00 год. 
16 серпня 

2020 р. 

16 жовтня 

2020 р. 

Закінчення прийому заяв у електронній та 
паперовій формі від осіб, які не складають 
вступних випробувань  

до 18:00 год. 
22 серпня 2020 р. 

до 18:00 год. 
22 серпня 2020 р. 

23 жовтня 

2020 р. 

Строки проведення Львівським інститутом 
менеджменту співбесід 

17 серпня 

2020 р. 
17 серпня 

2020 р. 
19 жовтня 

2020 р. 
Строки проведення Львівським інститутом 
менеджменту вступних іспитів 

18-22 серпня 
2020 р. 

18-22 серпня 

2020 р. 
20-23 жовтня 

2020 р. 

Термін оприлюднення рейтингового списку 
вступників 

не пізніше 

07 вересня 2020 р. 
не пізніше 

07 вересня 2020 р. 

не пізніше 

26 жовтня 

2020 р. 
Вступники, що отримали рекомендації, 
повинні виконати вимоги до зарахування  

до 18.00 год. 
21 вересня 2020 р. 

до 18.00 год. 
21 вересня 2020 р. 

до 29 жовтня 

2020 р. 

Терміни зарахування вступників 

не пізніше 

18.00 год. 
25 вересня 2020 р. 

не пізніше 

18.00 год. 
25 вересня 2020 р. 

до 30 жовтня 

2020 р. 

 

 

 



2. Приймання заяв і документів, що проводить Львівський інститут менеджменту, конкурсний 
відбір та зарахування на навчання вступників на другий (третій) курс з нормативним терміном 
навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР «молодший спеціаліст» проводиться в межах 
вакантних ліцензійних місць (Таблиця 2) в такі терміни: 

Етапи вступної кампанії 
Вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста 

денна форма 
навчання 

заочна форма навчання 

І етап ІІ етап 

За спеціальністю 075 маркетинг та 073 менеджмент 

Початок прийому заяв та 
документів 

13 серпня  
2020 р. 

13 серпня  
2020 р. 

2 вересня  
2020 р. 

Закінчення прийому заяв та 
документів 

до 18:00 год. 
22 серпня 2020 р. 

до 18:00 год. 
22 серпня 2020 р. 

до 18:00 год. 
16 вересня 2020 р. 

Терміни проведення вступних 
фахових випробувань 

25-27 серпня  
2020 р. 

25-27 серпня  
2020 р. 

17-19 вересня 
2020 р. 

Термін оприлюднення 
рейтингового списку вступників 

до 18.00 год.  
28 серпня 2020 р. 

до 18.00 год.  
28 серпня 2020 р. 

до 18.00 год.  
21 вересня 2020 р. 

Вступники, що отримали 
рекомендації, повинні виконати 
вимоги до зарахування  

до  
31 серпня 2020 р. 

до  
31 серпня 2020 р. 

до  
28 вересня 2020 р. 

Терміни зарахування вступників 
не пізніше 18.00 год. 

01 вересня 2020 р. 
не пізніше 18.00 год. 

01 вересня 2020 р. 
до 

29 вересня 2020 р. 
 

3. Приймання заяв і документів, фахові випробовування, конкурсний відбір та зарахування на 
навчання вступників на основі базової вищої освіти (на основі здобутого ОР «бакалавр») для 
здобуття ступеня магістр спеціальності 073 «Менеджмент» (Менеджмент організацій і 
адміністрування) галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  проводиться в такі терміни:  

 

Етапи вступної кампанії 
Вступники на основі базової та повної вищої освіти 

денна форма навчання заочна форма навчання 

І етап ІІ етап І етап ІІ етап 

Початок реєстрації вступників для 
складання ЄВІ 

12 травня  
2020 р.  

12 травня  
2020 р.  

12 травня  
2020 р.  

12 травня  
2020 р.  

Завершення реєстрації вступників 
для складання ЄВІ 

не пізніше 18.00 год. 
05 червня 2020 р. 

не пізніше 
18.00 год. 05 

червня 2020 р. 

не пізніше 18.00 
год. 05 червня 

2020 р. 

не пізніше 
18.00 год. 05 

червня 2020 р. 
Єдиний вступний іспит з іноземної 
мови 

01 липня  
2020 р. 

01 липня  
2020 р. 

01 липня  
2020 р. 

01 липня  
2020 р. 

Прийом заяв та документів для осіб, 
які вступають на основі результатів 
ЄВІ з іноземної мови та фахового 
вступного випробовування 

05-22 серпня 2020 р.  15-26 вересня 
2020 р. 

05-22 серпня 
2020 р.   

15-26 вересня 
2020 р. 

Терміни проведення вступних 
фахових випробовувань 

27 серпня 

2020 р. 
28 вересня  

2020 р. 
27 серпня 

2020 р. 
28 вересня  

2020 р. 
Термін оприлюднення рейтингового 
списку 

28 серпня 

2020 р. 
29 вересня 

2020 р. 
28 серпня 

2020 р. 
29 вересня 

2020 р. 
Вступники, що отримали 
рекомендації, повинні виконати 
вимоги до зарахування 

до 18.00 год.  
10 вересня  

2020 р. 

до 30 вересня  
2020 р. 

до 18.00 год.  
10 вересня  

2020 р. 

до 30 вересня  
2020 р. 

Терміни зарахування 
не пізніше 18.00 год. 

11 вересня 2020 р. 
до 01 жовтня 

2020 р. 

не пізніше 18.00 
год. 11 вересня 

2020 р. 

до 01 жовтня 

2020 р. 



 

4. Приймання заяв і документів, фахові випробовування, конкурсний відбір та зарахування на 
навчання вступників на основі повної вищої освіти (на основі здобутого ОР «магістр» чи 
«спеціаліст» за іншою спеціальністю) для здобуття ступеня магістр спеціальності 073 

«Менеджмент» (Менеджмент організацій і адміністрування) галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування»  проводиться в такі терміни:  

Етапи вступної кампанії 
Вступники на основі базової та повної вищої освіти 

денна форма навчання заочна форма навчання 

І етап ІІ етап І етап ІІ етап 

Прийом заяв та документів для осіб, 
які вступають на основі вступних 
іспитів, що проводить інститут 

05-22 серпня 

 2020 р. 
15-24 вересня 

2020 р. 
05-22 серпня 

 2020 р. 
15-24 вересня  

2020 р. 

Терміни проведення вступного 
іспиту з іноземної мови 

25 серпня 

2020 р. 
25 вересня 

2020 р. 
25 серпня 

2020 р. 
25 вересня 

2020 р. 
Терміни проведення вступних 
фахових випробувань  

27 серпня 
2020 р. 

28 вересня 
2020 р. 

27 серпня 
2020 р. 

28 вересня 
2020 р. 

Термін оприлюднення рейтингового 
списку 

28 серпня 

2020 р. 
29 вересня 

2020 р. 
28 серпня 

2020 р. 
29 вересня 

2020 р. 
Вступники, що отримали 
рекомендації, повинні виконати 
вимоги до зарахування 

до 18.00 год.  
10 вересня  

2020 р. 

до 30 вересня  
2020 р. 

до 18.00 год. 
10 вересня  

2020 р. 

до 30 вересня  
2020 р. 

Терміни зарахування 

не пізніше 
18.00 год. 
11 вересня 

2020 р. 

до 01 жовтня 

2020 р. 

не пізніше 
18.00 год. 
11 вересня 

2020 р. 

до 01 жовтня 

2020 р. 

 

5. Приймання заяв і документів, фахові випробовування, конкурсний відбір та зарахування на 
навчання вступників на основі базової вищої освіти (на основі здобутого освітнього рівня 
«бакалавр») для здобуття ступеня магістр спеціальності 073 Менеджмент (Бізнес-

адміністрування) проводиться в такі терміни:  

Етапи вступної кампанії 
Вступники на основі базової та повної вищої освіти 

денна форма навчання заочна форма 
навчання І етап ІІ етап 

Початок реєстрації вступників для 
складання ЄВІ 

12 травня  
2020 р.  

12 травня  
2020 р.  - 

Завершення реєстрації вступників для 
складання ЄВІ 

не пізніше 18.00 год. 05 
червня 2020 р. 

не пізніше 18.00 год. 
05 червня 2020 р. - 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови 01 липня 2020 р. 01 липня 2020 р. - 

Прийом заяв та документів для осіб, які 
вступають на основі результатів ЄВІ з 
іноземної мови та фахового вступного 
випробовування 

05-22 серпня 2020 р.   15-26 вересня  
2020 р. - 

Терміни проведення вступних фахових 
випробовувань 

27 серпня 

2020 р. 
28 вересня  

2020 р. - 

Термін оприлюднення рейтингового списку 28 серпня 2020 р. 29 вересня 2020 р. - 

Вступники, що отримали рекомендації, 
повинні виконати вимоги до зарахування 

до 18.00 год.  
10 вересня 2020 р. 

до 30 вересня  
2020 р. - 

Терміни зарахування 

не пізніше 18.00 год. 

11 вересня 

2020 р. 

до 01 жовтня 

2020 р. - 



6. Приймання заяв і документів, фахові випробовування, конкурсний відбір та зарахування на 
навчання вступників на основі повної вищої освіти (на основі здобутого освітнього рівня 
«магістр» чи «спеціаліст» за іншою спеціальністю) для здобуття ступеня магістр спеціальності 
073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування) проводиться в такі терміни:  

 

Етапи вступної кампанії 
Вступники на основі базової та повної вищої освіти 

денна форма навчання заочна форма 
навчання І етап ІІ етап 

Прийом заяв та документів для осіб, які 
вступають на основі вступних іспитів, що 
проводить інститут 

05-22 серпня 

 2020 р. 
15-24 вересня  

2020 р. - 

Терміни проведення вступного іспиту з 
іноземної мови 

25 серпня 2020 р. 25 вересня 2020 р. - 

Терміни проведення вступних фахових 
випробувань  27 серпня 2020 р. 28 вересня 2020 р. - 

Термін оприлюднення рейтингового списку 
28 серпня 

2020 р. 
29 вересня 

2020 р. - 

Вступники, що отримали рекомендації, 
повинні виконати вимоги до зарахування 

до 18.00 год.  
10 вересня  

2020 р. 

до 30 вересня  
2020 р. - 

Терміни зарахування 
не пізніше 18.00 год. 

11 вересня 2020 р. 
до 01 жовтня 

2020 р. - 

 

7. Приймання заяв і документів та зарахування на другий (третій) курс (з нормативним терміном 
навчання) на навчання для здобуття ступеня бакалавра від осіб, які здобули базову або повну вищу 
освіту за іншим напрямом підготовки проводиться в такі терміни: 

 

Етапи вступної кампанії 
Вступники на основі базової та  

повної вищої освіти за іншим напрямом підготовки 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 р. 13 серпня 2020 р. 
Закінчення прийому заяв та 
документів 

до 18:00 год.  
21 серпня 2020 р. 

до 18:00 год.  
21 серпня 2020 р. 

Терміни зарахування  не пізніше  
28 серпня 2020 р. 

не пізніше  
28 серпня 2020 р. 

 

8. Приймання заяв і документів від осіб, які не менше одного року здобувають ступінь 
бакалавра, та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншим 
напрямом підготовки у Львівському інституті менеджменту за іншою формою навчання проводиться 
в такі терміни: 

Етапи вступної кампанії 
Здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом 

підготовки у Львівському інституті менеджменту 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Початок прийому заяв та 
документів 

13 серпня 2020 р. 13 серпня 2020 р. 

Закінчення прийому заяв та 
документів 

до 18:00 год. 21 серпня 
2020 р. 

до 18:00 год. 21 серпня 
2020 р. 

Терміни зарахування  не пізніше  
31 серпня 2020 р. 

не пізніше  
31 серпня 2020 р. 

 



3. П.1.2.1 розділу VI 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 відповідно до цих Умов»; 

 

після п.1.2.4 доповнити новим п. 1.2.5. такого змісту: 
«у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства»; 
У зв’язку з цим п.1.2.5-1.2.7 вважати відповідно п.1.2.6-1.2.8; 

 

абз. 3 п.1  розділу VI викласти у такій редакції: 
«Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів 

у Львівський інститут менеджменту (за умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) 
вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає підтвердні документи до 
приймальної комісії Інституту». 

 

абз. 7 п. 7 розділу VI 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». 

 

абз. 9 п. 8 розділу VI викласти у 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 п. 9 розділу VI слова та цифри «06 серпня» замінити словами та цифрами 
«11вересня».  

 

4. Абз. 3 п.1 розділу VII викласти у такій редакції: 
«Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі єдиного вступного іспиту з 
іноземної мови та фахових вступних випробувань для осіб, які здобули ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)), 
складених в рік вступу»; 

 

п. 5 розділу VII викласти у такій редакції: 
«Особа може вступити до Львівського інституту менеджменту 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 в 
Інституті»; 

 

абз. 2 п.7 розділу VII викласти у такій редакції:  
«Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 *А». 



 

абз. 3 п.7 розділу VII викласти у 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 (за шкалою 100-200); 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, обчисленого за 12-бальною 
шкалою, в шкалу 100-200 (таблиця 4.1); Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 
встановлюються Інститутом з точністю до 0,01; К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 
ніж 0,2 кожний; К4 не може перевищувати 0,1. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4 для кожної 
конкурсної пропозиції дорівнює 1». 

 

 

пункт 10 розділу VII викласти в такій редакції: 
«Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста оцінюються за шкалою від 100 до 
200 балів». 

 

5. 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, 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: подати особисто оригінали документа 
про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього (або копії при 
одночасному навчанні за кошти державного бюджету), сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами та Правилами 
прийому, до приймальної комісії ЛІМу, а також укласти договір про навчання між ЛІМом та 
вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників). 
Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, 
роздруковану приймальною комісією. 

 

2. 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 ЛІМу або засобами електронного зв’язку, з накладанням на відповідні 
файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної 
комісії закладу, ЛІМу в терміни, визначені Правилами прийому Інституту. Дату подання 
документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У 
такому випадку надання оригіналів необхідних документів, укладання договору про навчання 
між ЛІМом та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх 
вступників) та договору між ЛІМом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну 
освітню послугу для себе або для іншої особи, здійснюється впродовж 10 робочих днів від 
дати початку навчання». 

 



3. Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти 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 комісії ЛІМу 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.  

 

6. в абз. 4 п. 3 розділу ХІІІ слово «випробувань» замінити словом «іспитів»; 
 

 


