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БАКАЛАВР

(ШКОЛА)

 ЗАЯВИ

Вступник може подати до п’яти заяв для участі у
конкурсному відборі на місця за державним замовленням
без обмеження спеціальностей

 НА БЮДЖЕТ – для участі в конкурсі на місця за
державним замовленням конкурсний бал не менше 125
балів

 ДЛЯ ВСТУПУ на спеціальності 081 Право і 292
Міжнародні економічні відносини конкурсний бал не
менше 140 балів

На заочну форму на спеціальність 081 Право
конкурсного відбору на місця за державним замовленням
не буде, тільки конкурсний відбір на навчання за кошти
фізичних і юридичних осіб.



БАКАЛАВР

(ШКОЛА)

ВСТУПНІ ІСПИТИ (для категорії вступників, хто має на це право),

ТВОРЧІ КОНКУРСИ - до початку прийому документів у кілька
потоків з 01 липня по 12 липня 2020 року для участі в конкурсному
відборі на бюджет .

СЕРТИФІКАТИ ЗНО – 2017, 2018, 2019, 2020 ,

крім іноземної мови, сертифікат ЗНО з іноземної мови (англійської,
німецької, французької, іспанської) – 2018, 2019, 2020 років.

СІЛЬСЬКИЙ КОЕФІЦІЄНТ- 1,02

1,05 - для спеціальностей особливої підтримки



БАКАЛАВР

(із скороченим 
терміном навчання)

 НА ВСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  (БЮДЖЕТ І КОНТРАКТ) -
СЕРТИФІКАТИ ЗНО з української мови та літератури  2017-2020 
років

 НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ : 051 ЕКОНОМІКА,  071 ОБЛІК І 
ОПОДАТКУВАННЯ, 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 
СТРАХУВАННЯ, 073 МЕНЕДЖМЕНТ, 075 МАРКЕТИНГ, 076 
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 СЕРТИФІКАТИ ЗНО (2017-2020) :

з української мови та літератури та математики  (НА БЮДЖЕТ) 

з української  мови та літератури  та 

математики або історії України (НА КОНТРАКТ) 



МАГІСТР

 До п’яти заяв на бюджет ;

 Подання заяв  в електронній формі , в режимі  онлайн, крім 
спеціальностей галузей знань  01 Освіта /Педагогіка, 
20 Аграрні науки та продовольство

 Вступ на основі бакалавра (ОКР спеціаліста, магістра ) - єдиний 
вступний іспит з іноземної мови (англійської, німецької, 
французької, іспанської) (ЗНО  2020) 

 БЕЗ ЗНО  ВСТУП НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ : 

 011  Освітні і педагогічні науки, 

 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології),  

 017 Фізична культура і спорт, 

 208 Агроінженерія

 Вступ на навчання на основі ступеня магістра (ОКР  спеціаліста) 
за кошти фізичних і юридичних осіб  - без ЗНО.



МАГІСТР 

КОНКУРСНІ БАЛИ
 Конкурсний бал для вступу на навчання  081 Право  розраховується за формулою :

КБ=К1*П1+К2*П2+К3*П3,

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови ( шкала від 100 до 
200);

П2- оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права ( за 
шкалою від 100 до 200 балів); 

П3 - оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з загальних 
правничих компетентностей ( за шкалою від 100 до 200)

К1, К2, К3 – невід’ємні коефіцієнти ;

К1 встановлений на рівні 0,25; 

К2 – на рівні  0,5; 

К3- на рівні 0,25.

 На всі інші спеціальності

КБ = П1 + П2+ П3

П1- результат вступного іспиту з іноземної мови (від 100 до 200);

П2- результат фахового вступного випробування (від 100 до 200);

П3 – оцінка за інший показник конкурсного відбору ( середній бал документа
про здобутий ступінь, за шкалою від 0 до 20).



ІНФОРМАЦІЯ 
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

Інформація для всіх вступників усіх ступенів і форм 
навчання

Факт ознайомлення вступника про відсутність
акредитації освітньої програми фіксується у
письмовому повідомленні та підтверджується його
особистим підписом під час подання заяви у паперовій
формі.



ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ

2020 ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


