


2 
 

Правила прийому на навчання до Одеського національного економічного  

університету для здобуття вищої освіти у 2022 році (далі – Правила прийому) 

розроблено приймальною комісією Одеського національного економічного 

університету відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в 2022 році (далі – Порядок), затверджено Наказом Міністерства освіти і 

науки України 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом 

Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400). 

 

I. Загальні положення 

1. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти є 

ліцензія на провадження освітньої діяльності Міністерства освіти і науки 

України, Додаток 9.136 до наказу Міністерства освіти і науки України від 

11.02.2021 року № 17-л «Про переоформлення ліценцій на провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти» та затверджені вченою радою 

університету Правил прийому. 

2. Прийом до Одеського національного економічного університету (далі – 

Університет) здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами  

фінансування, зазначеними у пункті I розділу III Правил прийому. 

Перелік освітніх програм та спеціальностей, на які оголошено прийом  на 

навчання до ОНЕУ у 2022 р. подано у Додатку 1 до цих Правил прийому. 

3. Організацію прийому вступників до Університету здійснює приймальна 

комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою. 

Приймальна комісія діє згідно до Положення про приймальну комісію, 

затвердженого вченою радою Університету протокол № 3 від 30 листопада 

2021 р., відповідно до Положення про приймальну комісію вищого 

навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві  

юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про 

приймальну комісію ОНЕУ оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

Університету. 

Ректор Університету забезпечує дотримання законодавства України, 

зокрема Порядку та  Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи 

Приймальної комісії. 

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень є 

підставою для видання відповідного наказу ректором Університету та/або 

виконання процедур вступної кампанії. 

Усі питання, пов’язані з прийомом до Університету, вирішує приймальна  

комісія на своїх засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на  
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офіційному веб-сайті Університету не пізніше наступного дня після прийняття 

відповідного рішення. 

4. В  Правилах прийому терміни вжито в таких значеннях: 

адресне розміщення бюджетних місць – надання вступнику рекомендації 

до зарахування на місця навчання за кошти державного бюджету (за 

державним замовленням) на підставі його конкурсного бала; 

відкрита конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, для якої кількість 

місць для навчання за державним замовленням визначається під час адресного  

розміщення бюджетних місць у межах між кваліфікаційним мінімумом та 

максимальним обсягом державного замовлення або дорівнює нулю в разі 

неможливості сформувати кваліфікаційний мінімум державного замовлення; 

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до 

здобуття вищої освіти, що проводиться у формі вступного іспиту для іноземців, 

індивідуальної усної співбесіди, магістерського тесту навчальної 

компетентності, національного мультипредметного тесту, презентації 

дослідницьких пропозицій чи досягнень, фахового іспиту; 

вступний іспит для іноземців - форма вступного випробування, яка 

передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з одного або 

декількох конкурсних предметів, результати якого зараховуються до 

конкурсного бала вступника, або за результатами якого вступник не 

допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних 

випробувань (виставляються оцінки за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) 

або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»)); 

вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному 

відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій; 

індивідуальна усна співбесіда - форма вступного випробування, яка 

передбачає очне оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та 

навичок) вступника з одного, двох або трьох предметів (складових), за 

результатами якої за кожний предмет (складову) виставляються оцінки за 

шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну 

оцінку вступника («незадовільно»); 

квота для іноземців – визначена частина обсягу бюджетних місць, яка 

використовується для прийому вступників з числа: 

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних 

договорів України; 

закордонних українців, статус яких засвідчено посвідченням закордонного 

українця, і які не проживають постійно в Україні; 

квота-1 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для 

відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць  
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(для фіксованих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для 

прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають  

право на вступ на основі індивідуальної усної співбесіди (крім осіб, які мають 

право на квоту- 2), та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа; 

квота-2 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для 

відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для  

фіксованих конкурсних пропозицій) в університеті, яка може бути використана  

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

право на вступ на індивідуальної усної співбесіди відповідно до Порядку 

прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-

технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій 

території окремих районів Донецької та Луганської областей, території 

населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127 (далі – наказ 

№ 271). 

конкурсна пропозиція – пропозиція Університету щодо кількості місць для 

прийому вступників на певний рівень вищої освіти, освітню програму (освітні 

програми), форму здобуття освіти, курс, переліку конкурсних предметів, строку 

навчання на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, фіксовані та небюджетні 

конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції входять в широку 

конкурсну пропозицію. У разі якщо конкурсна пропозиція поєднує декілька 

освітніх програм тощо, зазначається порядок розподілу здобувачів вищої освіти 

між освітніми програмами та строки обрання їх здобувачами (для здобувачів 

ступенів молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти не раніше завершення першого року навчання); 

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка 

розраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними 

показниками з точністю до 0,001 відповідно до Порядку та Правил прийому; 

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні 

пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) 

пріоритетностей заяв вступників та/або розгляду мотиваційних листів у 

встановлених цими Правилами випадках для здобуття вищої освіти (на 

конкурсній основі); 

конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень 

навчальних досягнень з якого (якої) враховується під час проведення 
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конкурсного відбору на навчання до Університету; 

магістерський тест навчальної компетентності - форма вступного 

випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, яка передбачає оцінювання 

готовності вступника до опанування освітньої програми магістерського рівня, 

яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до 

законодавства; 

максимальний обсяг державного замовлення – максимальна кількість 

вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яка може бути рекомендована 

для зарахування на місця державного замовлення; 

мотиваційний лист - викладена вступником письмово у довільній формі 

інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню 

програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у 

навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у 

разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній 

формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію; 

національний мультипредметний тест - форма вступного випробування, 

яка передбачає оцінювання результатів навчання з української мови, 

математики та історії України, яке здійснюється Українським центром 

оцінювання якості освіти відповідно до законодавства; 

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не 

надаються місця для навчання за кошти державного бюджету (за державним 

замовленням); 

право на зарахування за квотами – право вступника щодо зарахування на 

навчання до Університету за квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців, що 

реалізується відповідно до Порядку; 

презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного 

випробування, що може бути передбачена під час вступу для здобуття 

освітнього ступеня доктора філософії, яка полягає в заслуховування та 

обговоренні наукового повідомлення вступника; 

пріоритетність – визначена вступником під час подання заяв черговість (де 

1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду у разі адресного розміщення  

бюджетних місць; 

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю 

зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно  

до Порядку та Правил прийому; 

технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою 

приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення 

відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з  
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питань освіти (далі – ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену 

технічну помилку; 

фаховий іспит – форма вступного випробування для вступу на основі 

здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного 

рівня вищої освіти, яка передбачає очну перевірку здатності до опанування 

освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих  раніше 

компетентностей; 

фіксована конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція із заздалегідь 

визначеною кількістю місць для навчання за кошти державного бюджету (за  

державним замовленням); 

широка конкурсна пропозиція – сукупність відкритих конкурсних 

пропозицій, яка складає спільну пропозицію державними закладами вищої 

освіти сукупного обсягу (суперобсягу) бюджетних місць для прийому 

вступників на місця навчання за кошти державного бюджету (за державним 

замовленням) на певну галузь, спеціальність (спеціалізацію) та форму 

здобуття освіти. Відкрита конкурсна пропозиція може входити лише до однієї  

широкої конкурсної пропозиції. 

Термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі 

України «Про закордонних українців». 

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу 

освіту». 

5. Для вступників, які потребують поселення до гуртожитку, надання місць 

гарантовано. Поселення до гуртожитку здійснюється відповідно до 

затвердженого в Університеті порядку. 

Документи, які необхідно надати для поселення: 

копія паспорту (обов’язково сторінка з пропискою); 

дві кольорові фотокартки 3х4; 

результат флюорографії за останні 12 місяців; 

довідка від сімейного лікаря (або з поліклініки) щодо відсутності 

педикульозу (санпропускник); 

довідка від сімейного лікаря (або з поліклініки) щодо відсутності в 

оточенні хворих на COVID-19 (якщо будемо знаходитися в оранжевій або 

жовтій зоні – результат тестування на COVID-19); 

квитанція про сплату за проживання за 1-й семестр (5 місяців); 

копія документів про пільги (для пільгових категорій): сироти, діти 

учасників ООС (АТО) мають пільгу 100% вартості проживання; особи, 

переселені з місць проведення ООС, мають пільгу 50% вартості проживання. 

Вступникам для поселення до гуртожитку з місця реєстрації проживання 

зніматися не потрібно. Призовникам та військовозобов’язаним з обліку у 
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військовому відділі зніматися не потрібно. 

6. Приймальна комісія працює з 26 квітня по 30 листопада:  

понеділок – п’ятниця: 9:00 – 17:00; 

субота – неділя – вихідний. 

 

II. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти 

 

1. Для здобуття вищої освіти приймаються: 

особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь 

фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра  - для 

здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра; 

особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра; 

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста) – для здобуття ступеня доктора філософії. 

Правила прийому до аспірантури та докторантури визначені у Додатку 2 

до цих Правил прийому. 

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також 

приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь 

(рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують  

у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування 

здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в  

тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, аналогічних 

виконанню вимог до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги 

можуть бути виконані протягом першого року навчання. 

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особам, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-

професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь 

молодшого бакалавра, Університет перезараховує кредити ЄКТС, 

максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра (за 

відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть 

прийматись на другий (старші) курс(и) або на перший курс (зі скороченим 

строком навчання). Для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра за 

іншою спеціальністю особи можуть прийматись на перший або старші курси 

(зокрема зі скороченим строком навчання). 

3. Прийом на навчання проводиться на конкурсні пропозиції за 

спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 
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постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 та на 

міждисциплінарні освітні програми, які відповідають Вимогам до 

міждисциплінарних освітніх програм, затверджених наказом МОН від 01 

лютого 2021 року № 128 «Про затвердження Вимог до міждисциплінарних 

освітніх програм», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 квітня 

2021 р. за № 454/36076. 

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які  

самостійно формує Університет та вносить до ЄДЕБО у визначені Порядком 

строки. 

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень 

державною мовою. 

4. Особливості прийому на навчання для здобуття вищої освіти осіб, 

місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених 

пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з таких територій після 01 січня 

2022 року, в частині проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про повну 

загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту 

відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому 

для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово 

окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, 

території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за 

№ 505/36127 (далі - наказ № 271). 

 

III. Джерела фінансування здобуття вищої освіти 

 

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється: 

 за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення); 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на Порядку договору). 

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в  

Університеті на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо 

певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного  

бюджету. 

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти 

державного бюджету (за державним замовленням), можуть здобувати ступінь 

магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків, 

передбачених у пункті 5 цього розділу. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21%23n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21%23n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21%23n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21%23n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21%23n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21%23n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21%23n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21%23n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21%23n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21%23n16
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3. Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра 

на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного 

проходження вступних випробувань. Фінансування навчання за кошти 

державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється в межах 

нормативного строку навчання за основним навчальним планом відповідної 

освітньої програми (який визначається з розрахунку 1 навчальний рік на 60 

кридитів ЄКТС). 

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра 

зараховуються за державним замовленням на перший курс за скороченим 

строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі  

знань спеціальність. 

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, 

зараховуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший курс за 

скороченим строком навчання або на другий чи старші курси з нормативним  

строком навчання в межах ліцензійного обсягу. 

4. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного 

бюджету (за державним замовленням) за певним ступенем вищої освіти, мають 

право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в 

Університеті за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до 

державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки 

фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного бюджету, 

витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658. 

5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за 

другою спеціальністю в Університеті: 

якщо за станом здоров'я вони втратили можливість виконувати службові 

чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується  

висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, 

передбачених законом; 

якщо вони мають направлення на навчання, видане державним   

замовником відповідно до законодавства. 

6. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які 

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

потребують додаткового захисту мають право на здобуття вищої освіти нарівні 



10 
 

з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного бюджету. 

7. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на навчання 

одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах 

вищої освіти. 

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями 

(освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за 

кошти державного бюджету, крім випадків поєднання спеціальностей в одній 

освітній програмі.  

8. Вступники освіти допускаються до конкурсного відбору на місця 

державного замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі 

місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000. Обмеження 

щодо переведення на вакантні місця державного замовлення не застосовується  

до осіб, зазначених у пункті 7 розділу VIII  Правил прийому. 

 

IV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення 

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для  

певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми. 

Прийом на навчання на міждисциплінарні освітні програми здійснюється в 

межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти.  

2. Прийом на навчання за державним замовленням (за кошти державного 

бюджету) здійснюється на спеціальності та форми здобуття вищої освіти, за  

якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України. 

3. Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної  

середньої освіти визначається загалом для всіх виконавців державного 

замовлення, окремо за формами здобуття освіти: 

за міжгалузевими групами: 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 24 «Сфера 

обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування»; 

спеціальність 051 «Економіка»; галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки» . 

галузі знань 29 «Міжнародні відносини», 

за підгалузевими групами: 

спеціальності 053 «Психологія»; 

а також для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня 

вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки» (спеціальність 051 «Економіка»); 07 «Управління та адміністрування» 

(спеціальності: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування», 073 «Менеджмент», 75 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, 
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торгівля та біржова діяльність»); 29 «Міжнародні відносини», (спеціальність 

292 «Міжнародні економічні відносини»). 

Розподіл державного замовлення на підготовку магістрів в Університеті  

здійснюється з використанням Критеріїв конкурсного відбору виконавців 

державного замовлення на підготовку магістрів, (затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 03 травня 2018 року № 445, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року за 

№ 625/32077 з урахуванням таких особливостей: для інтегрального критерію 

якості кадрового забезпечення, якості навчання та міжнародного визнання 

беруться до уваги дані, опубліковані до 1 січня 2022 року; коефіцієнт К4 для 

відповідних закладів вищої освіти прирівнюється до передбаченого цим 

Порядком регіонального коефіцієнту; критерій чисельності іноземних студентів 

розраховується станом на 1 грудня 2021 року). 

Розподіл державного замовлення на підготовку бакалаврів на основі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра в Університеті між конкурсними пропозиціями закладів 

освіти здійснюється шляхом адресного розміщення бюджетних місць . 

В усіх інших випадках розподіл обсягів прийому за державним 

замовленням між закладами вищої освіти здійснюють державні замовники за 

спеціальностями та формами здобуття освіти, а його розподіл між фіксованими  

конкурсними пропозиціями Університет здійснює самостійно, якщо інше не 

визначено державним замовником. 

4. Адресне розміщення державного замовлення здійснюється за єдиним 

конкурсом за формами здобуття вищої освіти:  

ступеня молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти; 

ступеня бакалавра  на основі повної загальної середньої освіти; 

ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра; 

5. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані 

та відкриті конкурсні пропозиції визначає Університет у межах різниці між  

ліцензованим обсягом та загальним (максимальним) обсягом державного 

замовлення, за необхідністю передбаченим резервом для поновлення у ньому  

або переведення до нього з інших закладів вищої освіти для здобуття вищої 

освіти відповідного рівня або за відповідною освітньою програмою. Цей 

обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отриманого державного 

замовлення та у випадках виділення додаткових місць державного замовлення,  

переведення на вакантні місця державного замовлення, переведення на вакантні  



12 
 

місця державного замовлення і перерозподілу місць між формами здобуття 

освіти, але не може зменшуватись для конкурсної пропозиції у період між 

початком прийому документів і заяв та формуванням першого списку 

рекомендованих за цією пропозицією. 

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначає 

Університет у межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти. 

6. Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих конкурсних 

пропозицій, максимальний обсяг бюджетних місць та кваліфікаційний мінімум  

державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, 

квоти-2, квоти для іноземців для фіксованих та відкритих конкурсних 

пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні 

конкурсні пропозиції оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету 

та визначаються в Правилах прийому (після отримання необхідної інформації 

від державного замовника). 

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

 

1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою 

здобуття освіти: 

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів розпочинається 01 липня; 

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Порядку, 

розпочинається 29 липня та закінчується о 18:00 8 серпня – для осіб, які 

вступають на основі індивідуальної усної співбесіди; о 18:00 23 серпня – для 

осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста;  

індивідуальні усні співбесіди проводяться з 9 по 16 серпня включно. 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за 

результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу 

освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) 

здійснюється не пізніше 12:00 17 серпня. Вступники, які отримали 

рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного  

замовлення до 10:00 20 серпня, включаючи подання письмової заяви про 

виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї 

категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 

22 серпня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення 
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виключаються впродовж 22 серпня. 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, 

з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу 

освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) 

здійснюється в декілька етапів. Основний етап - не пізніше 12:00 17 серпня. 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування 

на місця державного замовлення до 10:00 20 серпня, включаючи подання 

письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. 

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається 

не пізніше 15:00 22 серпня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного 

замовлення виключаються впродовж 22 серпня. Завершальний етап - не пізніше 

12:00 29 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати 

вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 30 вересня. 

Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні 

місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії вступників 

відбувається не пізніше 15:00 30 вересня. 

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до 

зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти 

державного бюджету (за державним замовленням) здійснюються не пізніше 29 

серпня. 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 

зарахування на місця державного замовлення до 18:00 02 вересня; 

зарахування вступників за кошти державного бюджету (за державним 

замовленням) проводиться 05 вересня, за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб – не пізніше ніж 30 вересня; 

переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані 

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

загальної середньої освіти (відповідно до Порядку та Правил  прийому), – не 

пізніше ніж 19 вересня; 

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку 

рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних  

та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, 

здійснюється не раніше 18:00 02 вересня. 

Терміни вступної кампанії 2022 р. для вступу на 1 курс для здобуття 

ступеня БАКАЛАВР, МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР  на основі ПЗСО за очною 

(денною) та за заочною формами навчання представлені у Таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Терміни вступної кампанії 2022 

для вступу на 1 курс для здобуття ступеня БАКАЛАВР, МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР  

на основі ПЗСО за очною (денною) та за заочною формами навчання 

№ Найменування заходу Початок Закінчення 

1 

Перевірка документів вступників з 

особливими умовами конкурсного відбору 

(для осіб, зазначених в розділу VIII Правил 

прийому) 

01 липня   

2 Реєстрація електронних кабінетів 01 липня 
23 серпня (держбюджет) 

31 жовтня (контракт) 

3 
Подання документів, що підтверджують 

особливі умови вступу 
01 липня 

співбесіди, квоти 1,2   

до 08 серпня 

інші, що мають право на 

переведення на ДБ  

до  08 вересня 

4 

Прийом заяв і документів в електронному 

вигляді від вступників, які вступають на 

основі результатів національного 

мультипредметного тесту та/або 

сертифікатів ЗНО 

29 липня 
23 серпня      

26 серпня (заочна контракт) 

5 

Прийом заяв і документів в паперовому 

вигляді від вступників, які вступають на 

основі індивідуальних усних співбесід 
29 липня 08 серпня 

6  Проведення співбесід  09 серпня 16 серпня 

7 

Оприлюднення рейтингового списку 

вступників за результатами співбесіди, 

Квотою 2  

17 серпня 
до 12:00 

  

8 

Виконання вимог до зарахування на місця 

державного замовлення вступниками, 

рекомендованими до зарахування за 

результатами співбесід 

20 серпня   

9 
Зарахування вступників за результатами 

співбесіди, Квотою 2 
22 серпня 
до 15:00 

  

10 

Оприлюднення рейтингового списку 

вступників із зазначенням рекомендованих 

до зарахування на навчання за державним 

замовленням (у тому числі за квотою-1) 

29 серпня   

11 

Виконання вимог для зарахування на 

навчання за державним замовленням 

вступниками, рекомендованих до 

зарахування (подача оригіналів документів 

на бюджет) 

29 серпня  02 вересня до 18:00  

12 Зарахування за держзамовленням 
05 

вересня 
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13 Списки рекомендованих на контракт 

04 

вересня 
 після 

18:00 

  

14 
Виконання вимог до зарахування  

(контракт) 
   до 30 вересня 

15 Зарахування на контракт (1) 
09 

вересня 
  

16 Переведення на вакантні бюджетні місця    до 19 вересня 

17 
Дозарахування контракт (2, 3) в залежності 

від поданих оригіналів 
  до 30 вересня 

18 

Додатковий набір,  контракт:     

       -прийом  заяв та документів 

Додатковий набір 1 
15 

вересня 
30 вересня до 12:00 

 -зарахування Додатковий набір 1 
30 

вересня 
  

       -прийом  заяв та документів 

Додатковий набір 2 
03 жовтня 31 жовтня до 12:00 

 -зарахування Додатковий набір 2 31 жовтня    

       -прийом  заяв та документів 

Додатковий набір 3 
01 

листопада 
30 листопада до 12:00 

 -зарахування Додатковий набір 3 
30 

листопада   
  

 

Вимоги до мотиваційних листів містяться у Додатку 7 до цих Правил 

прийому. 

2. Для вступу на перший курс навчання для здобуття ступеня молодшого 

бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за заочною 

формою навчання: 

строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на 

навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) 

визначено у пункті 1 цього розділу; 

строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на 

навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються 

Правилами прийому. При цьому прийом документів починається не раніше ніж 

29 липня, тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше ніж 

30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення 

чергової сесії прийому заяв та документів, протягом яких проводиться 

конкурсний відбір, але не пізніше ніж 30 листопада. 

3. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти державного бюджету (за 

державним замовленням) реєстрація електронних кабінетів вступників, 
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завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня, прийом заяв та 

документів розпочинається 29 липня і закінчується о 18:00 23 серпня. 

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до 

зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти 

державного бюджету (за державним замовленням) здійснюються не пізніше 02 

вересня. 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 

зарахування на місця державного замовлення до 18:00 07 вересня; 

зарахування вступників за кошти державного бюджету (за державним 

замовленням) проводиться 09 вересня; за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб - не пізніше ніж 30 вересня; 

переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані 

на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно Порядку 

прийому),  не пізніше ніж 21 вересня; 

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку 

рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, 

здійснюється не раніше 18:00 07 вересня; 

спеціально організована сесія національного мультипредметного тесту 

проводиться у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України. 

Терміни вступної кампанії 2022 р. для вступу на 2-3-й курс (1-й 

скорочений) для здобуття ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого 

бакалавра, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

представлені у Таблиці 2. 

Таблиця 2  

Терміни вступної кампанії 2022 

для вступу на 2-3-й курс (1-й скорочений) для здобуття ступеня БАКАЛАВР 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра, освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра за очною (денною) та за заочною формами навчання 

№ Найменування заходу Початок Закінчення 

1 Реєстрація електронних кабінетів 01 липня 
23 серпня (держбюджет) 

31 жовтня (контракт) 

2 

Прийом заяв і документів в 

електронному вигляді від вступників, 

які вступають на основі результатів 

національного мультипредметного 

тесту та/або сертифікатів ЗНО 

29 липня 23 серпня 
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3 

Оприлюднення рейтингового списку (1-

й курс, скорочена форма навчання, 

держбюджет) 
02 вересня   

4 
Виконання вимог до зарахування 

(держбюджет) 
02 вересня 07 вересня до 18:00 

5 Зарахування за держзамовленням 09 вересня   

6 Списки рекомендованих на контракт 
07 вересня 
 після 18:00 

  

7 
Виконання вимог до зарахування, 

контракт(1) 
   до 12 вересня 

8 Зарахування на контракт (1)  13 вересня   

9 
Переведення на вакантні бюджетні 

місця   
 до 21 вересня 

10 
Дозарахування контракт (2, 3) в 

залежності від поданих оригіналів 
  до 30 вересня 

11 

Додатковий набір,  контракт:     

       -прийом  заяв та документів 

Додатковий набір 1 
15 вересня 30 вересня до 12:00 

 -зарахування Додатковий набір 1 30 вересня   

       -прийом  заяв та документів 

Додатковий набір 2 
03 жовтня 31 жовтня до 12:00 

 -зарахування Додатковий набір 2 31 жовтня    

       -прийом  заяв та документів 

Додатковий набір 3 
01 листопада 30 листопада до 12:00 

 -зарахування Додатковий набір 3 30 листопада     

 

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

здобутого раніше ступеня вищої освіти: 

реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної 

компетентності та магістерського комплексного тесту розпочинається 27 

червня та закінчується о 18:00 18 липня; 

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів розпочинається 1 серпня; 

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил, 

розпочинається 16 серпня, і закінчується 23 серпня для осіб, які вступають на 

основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної 

компетентності або магістерського комплексного тесту; 

основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та 

магістерського комплексного тесту проводиться у період з 10 серпня до 17 

серпня за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості 

освіти; 
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додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та 

магістерського комплексного тесту проводиться у період з 07 вересня до 10 

вересня за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості 

освіти; 

спеціально організована сесія магістерського тесту навчальної 

компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться у терміни, 

встановлені Міністерством освіти і науки України; 

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил прийому, 

розпочинається 16 серпня і закінчується о 18:00 15 вересня для осіб, які 

вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної 

компетентності, магістерського  комплексного тесту або тільки фахового іспиту 

в закладі освіти; 

індивідуальні усні співбесіди в закладах вищої освіти замість 

магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського 

комплексного тесту у випадках, визначених Правилами прийому, проводяться з 

25 до 31 серпня; 

рекомендації для зарахування за державним замовленням надаються не 

пізніше ніж 20 вересня; 

вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 18:00 24 

вересня; 

наказ про зарахування за державним замовленням видається 25 вересня. 

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані 

на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до 

Правилами прийому), здійснюється не пізніше ніж 10 жовтня. 

5. Порядок реєстрації вступників для складання національного 

мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності або 

магістерського комплексного тесту, їх організації та проведення визначається 

Міністерством освіти і науки України. 

Тестові завдання національного мультипредметного тесту укладаються 

відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних 

предметів (відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання з української мови і літератури, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України від 26 червня 2018 року № 696 (частина «Українська мова»), до 

програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з історії 

України, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року № 696 

(розділи 20-32: 1914 рік - початок ХХІ століття), математики (відповідно до 

програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з 
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математики, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 2019 року № 1513). 

Тестові завдання магістерського тесту навчальної компетентності 

укладаються відповідно до Програми тесту загальної навчальної 

компетентності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

11 лютого 2022 року № 158. 

6. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня вищої освіти бакалавра Правилами прийому  встановлено 

додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у межах з 01 

липня по 30 листопада. При цьому використовуються результати 

магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського 

комплексного тесту, отримані у випадках, передбаченому Порядком, або 

результати фахового іспиту, складеного в закладі вищої освіти у передбачених 

Правилах прийому випадках. 

Терміни вступної кампанії 2022 для здобуття ступеня МАГІСТР 

представлені у Таблиці 3. 

Таблиця 3 

Терміни вступної кампанії 2022 

для здобуття ступеня МАГІСТР 

за очною (денною) та за заочною формами навчання 

№ Найменування заходу Початок Закінчення 

1 
Реєстрація на МТНК (магістерський тест 

навчальної  компетентності) 
27 червня 

18 липня  

до 18:00 

2 
Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 
01 серпня 31 жовтня 

3 
Основна сесія магістерського тесту 

навчальної компетентності за графіком 

УЦОЯО 

10 серпня 17 серпня 

4 

Прийом заяв і документів, передбачених 

розділом VI Порядку від вступників, які 

вступають на основі індивідуальної усної 

співбесіди замість МТНК.  

16 серпня 23 серпня 

5 
Проведення індивідуальних усних співбесід 

для вступників, що мають на це право згідно 

розділу VI Правил прийому. 

25 серпня 31 серпня 

6 

Прийом заяв і документів в електронній 

формі від вступників, які беруть участь у 

конкурсному відборі за результатами  

магістерського тесту навчальної 

компетентності або тільки фахового іспиту 

(241, 242 та магістри з інших спеціальностей) 

16 серпня 
15 вересня 

до 18:00  

7 
Додаткова сесія МТНК (терміни 

встановлюються МОН України) 
07 вересня 10 вересня 
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8 Проведення фахових іспитів  16 вересня 19 вересня 

9 
Оприлюднення  списку рекомендованих на 

бюджет 
20 вересня 

  

10 
Виконання вимог до зарахування 

(держбюджет) 
20 вересня 

24 вересня  

до 18:00 

11 Зарахування за держзамовленням 25 вересня   

12 Списки рекомендованих на контракт 
24 вересня  

після 18:00 
  

13 Виконання вимог до зарахування (контракт) 24 вересня 28 вересня 

14 Зарахування на контракт (1) 29 вересня   

15 Переведення на вакантні бюджетні місця до 10 жовтня   

16 Зарахування на контракт (2) 
залежно від поданих 

оригіналів 
  

17 
Спеціально організована сесія МТНК 

(терміни встановлюються МОН України) 
вересень жовтень 

18 

Додатковий набір,  контракт 

-прийом  заяв та документів Додатковий 

набір 1 
13 жовтня 26 жовтня 

 - проведення фахових іспитів 1 27 жовтня 28 жовтня 

 -зарахування Додатковий набір 1 31 жовтня   

 -прийом  заяв та документів Додатковий 

набір 2 
01 листопада 25 листопада 

 - проведення фахових іспитів 2 28 листопада 29 листопада 

 -зарахування Додатковий набір 2 30 листопада   

 

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

документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлено в 

пунктах 1-6 цього розділу, зазначені строки визначаються Правилами прийому. 

При цьому зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням 

закінчується не пізніше ніж 01 листопада, крім випадків, передбачених 

розділами XIII, XIV Правил. Зарахування за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб закінчується не пізніше ніж 30 листопада. Реєстрація та робота 

електронних кабінетів вступників закінчується 31 жовтня. 

8. Університетом в Правилах прийому передбачено додатковий набір 

вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною формою 

здобуття освіти для здобуття ступеня бакалавра  на основі повної загальної 

середньої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра за умови зарахування таких вступників до 30 

листопада. 

9. Університетом в Правилах прийому передбачено зарахування 
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вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня 

магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) в декілька етапів (зокрема до дати закінчення прийому документів) 

за умови зарахування таких вступників до 30 листопада. 

 

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному  

відборі для здобуття вищої освіти 

 

1. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:  

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;  

тільки у паперовій формі: 

для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою;  

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні 

кошти відповідно до Правил прийому; 

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по 

батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у 

відповідному документі про раніше здобуту освіту й у базі даних учасників 

національного мультипредметного тесту, сформованій на основі бази даних 

учасників зовнішнього незалежного оцінювання, сертифікаті зовнішнього 

незалежного оцінювання; 

у разі подання іноземного документа про освіту; 

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства; 

у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних 

кабінетів; 

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в  

електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної  

комісії Університету. 

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати 

заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що 

підтверджують право на вступ за індивідуальною усною співбесідою, які мають 

бути подані в строки прийому заяв, відповідно до Правил прийому. 

Для реалізації права на вступ за результатами індивідуальної усної 

співбесіди з конкурсних предметів у Університеті та/або квотою -1 (за умови 

наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в 

електронній формі особисто подає оригінал(и) документа(ів), що 

підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному 

відборі, до приймальної комісії одного Університету. 
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Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення  у 

фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до двадцяти заяв на 

небюджетні конкурсні пропозиції. 

2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 

електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією  

Університету у порядку, визначеному законодавством. 

Університет створює консультаційний центр при приймальній комісії для  

надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. 

Вступники можуть звернутися до консультаційного центру для створення 

електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі. 

3. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної 

комісії Університету. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє  

уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви. 

4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності (освітньої програми (освітніх програм)) та форми здобуття 

освіти. 

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції 

вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів: 

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного замовлення і на 

участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі  

неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти 

державного бюджету (за державним замовленням)»; 

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах  

вступної кампанії на місця державного  замовлення». 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники  

претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця державного  замовлення, у заявах зазначають: 

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця державного замовлення». 

Вступники для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра , 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра та 

вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) у кожній заяві зазначають її 

пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу 
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пріоритетність. 

Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено. 

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти 

вступники подають окремі заяви. 

5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто надає 

оригінали: 

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр  та документи, 

що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний  

статус»; 

військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового 

квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників 

посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація 

про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; 

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за 

індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами 

індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної 

загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за індивідуальною усною 

співбесідою під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 

бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість 

магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського 

комплексного тесту. 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України 

або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які 

проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням 

особливостей, передбачених наказом № 271. 

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень відсутній, може подаватись довідка державного 

підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без подання додатка до 

документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують  

особу чи її спеціальний статус»; 

копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – 
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військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для 

призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо 

інформація про нього не зберігається в ЄДЕБО ; 

шість кольорових фотокарток розміром 3 × 4 см. 

Для участі в індивідуальній усній співбесіді на основі повної загальної 

середньої освіти, крім заяви на участь (в електронному або паперовому вигляді 

за формою, визначеною приймальною комісією Університету), вступники 

подають копію документа, що посвідчує особу; фотокартку розміром 3 х 4 см (1 

Мб для фотокарток в електронній формі); довідку закладу освіти про 

завершення здобуття повної загальної середньої освіти у разі відсутності 

інформації про здобутий документ про повну загальну середню освіту в 

ЄДЕБО, копію документа, що підтверджує право вступника на участь в 

індивідуальній усній співбесіді.  

Для вступників, які мають проходити індивідуальну усну співбесіду 

Університет може провести електронну реєстрацію для участі в них за умови 

подання вступником сканованих копій (фотокопій) документів. 

Вступники, які проходять індивідуальні усні співбесіди, фахові іспити, 

допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує 

особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь в 

індивідуальній усній співбесіді та екзаменаційного листка з фотокарткою. 

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими 

умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені 

законодавством, у строки, визначені для прийому документів. 

7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 

умов для зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у 

конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1, 

квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для 

участі в конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди під час 

вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), вступник подає 

особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені цими 

Правилами або відповідно до нього терміни. Не подані своєчасно документи, 

що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за 

співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної 

співбесіди та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої 

освіти, унеможливлюють їх реалізацію. 

8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 
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умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного замовлення 

вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Подані несвоєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання 

спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення, 

розглядаються приймальними комісіями та відповідними державними 

замовниками в межах наявного залишку бюджетних місць. 

9. Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, та військово-

облікового документа засвідчує за оригіналами приймальна комісія 

Університету. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання 

спеціальних умов для зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на 

участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди та/або 

квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних 

умов для участі в конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди під 

час вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) та спеціальних умов для 

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти, ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на переведення на вакантні місця 

державного замовлення. 

11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає 

рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до  

Університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, 

але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів, у 

випадку складання вступних випробувань – не пізніше наступного дня після 

завершення вступних випробувань. 

12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 

ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми 

(спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у 

конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди, зарахування за 

індивідуальною усною співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-2 

фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом під 

час подання заяви. 

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми 

(спеціальності) факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 

Закону України «Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні 
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щодо поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його  

особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі. 

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв 

скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, 

зареєстровану та допущену до конкурсу в Університеті, без права подання 

нової заяви з такою ж пріоритетністю. 

Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована 

Університетом на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення 

прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови 

допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, 

що підтверджується актом про допущену технічну помилку, який сформовано і 

роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого 

подання анулюється в ЄДЕБО, Університет засобами мобільного або 

електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її 

скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою 

пріоритетністю. 

Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована 

Технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення 

Розпорядника ЄДЕБО не пізніш як за день до закінчення подання електронних 

заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних 

до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання 

анулюється в ЄДЕБО. 

Технічний адміністратор засобами мобільного або електронного зв’язку  

повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого  

вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю. 

13. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про 

здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є 

процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що 

здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 

травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних 

документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 

травня 2015 року за № 614/27059. 

14. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста можуть прийматися як документи про освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 811 «Про 

документи провищу освіту (наукові ступені)», так і документи про освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з 
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постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645 «Про 

документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і 

додатки до них». 

 

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

 

1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за 

результатами вступних випробувань або розгляду мотиваційних листів у 

передбачених цими Правилами випадках: 

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня молодшого 

бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти - у формі 

національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного 

оцінювання, індивідуальної усної співбесіди, вступного іспиту для іноземців 

або розгляду мотиваційних листів в передбачених цими  Правилами випадках; 

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра - у 

формі національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного 

оцінювання, індивідуальної усної співбесіди або розгляду мотиваційних листів 

в передбачених цими Правилами випадках; 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого  

ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 29 «Міжнародні 

відносини» – у формі магістерського тесту навчальної компетентності, 

фахового іспиту, індивідуальної усної співбесіди або розгляду мотиваційних 

листів в передбачених цими Правилами прийому випадках; 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого  

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за галуззю знань 

24 «Сфера обслуговування» (за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна 

справа», 242 «Туризм») – у формі фахового іспиту або розгляду мотиваційних 

листів в передбачених цими Правилами прийому випадках; 

в інших випадках – відповідно до Правил прийому з переліку форм, 

визначених абзацом 4 пункту 4 розділу 1. 

У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з 

особливими освітніми потребами Університет забезпечує відповідні умови для 

проходження ними індивідуальних усних співбесід та фахових іспитів. 

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала (розгляду 

мотиваційних листів), який розраховується відповідно до Порядку та Правил 

прийому. 
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3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, 

зараховуються: 

бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший 

предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій предмет), 

або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з трьох 

конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами 

прийому в один з цих років для відповідних спеціальностей (конкурсної 

пропозиції) та джерела фінансування, 

або вступного іспиту для іноземців (предмети визначаються Правилами 

прийому). 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 року з 

української мови та літератури/української мови, математики чи та/або історії 

України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних 

предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів 

національного мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного 

оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів. 

У передбачених Правилами прийому випадках, результати індивідуальної 

усної співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість національного 

мультипредметного тесту. 

Для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних або юридичних 

осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс 

для здобуття ступеня бакалавра зі спеціальності 015 «Професійна освіта» 

(Економіка) на освітню програму «Англійська мова в економіці та бізнес-

освіті»  відповідно до Правил прийому використовуються результати тільки 

розгляду мотиваційних листів. 

Перелік вагових коефіцієнтів по конкурсним предметам НМТ та ЗНО 

2019-2022 років для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, 

наведено у Додатку 3 до цих Правил прийому.  

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, 

зараховуються: 

бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший 

предмет) та, визначеного Правилами прийому іншого предмету (математика 

або історія України), 

або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з двох 

конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами 

прийому в один з цих років для відповідних спеціальностей (конкурсної 
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пропозиції) та джерела фінансування; 

або вступного іспиту для іноземців (предмети визначаються Правилами 

прийому). 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 року з 

української мови та літератури/української мови, математики чи історії України 

за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів 

національного мультипредметного тесту. 

У передбачених Порядком випадках, результати індивідуальної усної 

співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість національного 

мультипредметного тесту.  

Перелік конкурсних предметів з НМТ та ЗНО 2019-2021 років для 

конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти 

вступають на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра наведена 

у Додатку 4 до цих Правил прийому. 

5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра вступають на 

другий (третій) курс з нормативним або на перший курс з скороченим строком 

навчання для здобуття ступеня бакалавра зараховуються бали: 

1) для вступу на місця державного замовлення - національного 

мультипредметного тесту з української мови або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2019-2021 років з української мови та літератури/української мови 

(перший предмет) та національного мультипредметного тесту з математики або 

зовнішнього незалежного оцінювання з математики 2019-2021 років (другий 

предмет); 

2) для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб –  

визначеного Правилами прийому одного предмету національного  

мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 

років (перший предмет) та одного предмету національного мультипредметного 

тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір 

вступника (другий предмет) або вступного іспиту для іноземців (предмети 

визначаються Правилами прийому). 

У передбачених цим Правилом прийому випадках, результати 

індивідуальної усної співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість 

національного мультипредметного тесту. 

Перелік предметів НМТ або результатів ЗНО 2019-2021 років для 

конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра вступають на другий 
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(третій) курс з нормативним або на перший курс зі скороченим строком 

навчання для здобуття ступеня бакалавра наведена у Додатку 5 до цих Правил 

прийому. 

6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для    

здобуття ступеня магістра, зараховуються: 

1) для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки», 07 «Управління та адміністрування»,  29 «Міжнародні відносини»; 

результати магістерського тесту навчальної компетентності та фахового 

іспиту, 

або результати вступного іспиту для іноземців з фаху та іноземної мови. 

У передбачених цим Правилам прийому  випадках замість результатів 

магістерського тесту навчальної компетентності використовуються результати 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови; 

2) для вступу на інші спеціальності: 

результати фахового іспиту при вступі на місця державного замовлення; 

результати фахового іспиту або тільки результати розгляду мотиваційних 

листів (відповідно до Правил прийому) при вступі на місця за кошти фізичних 

або юридичних осіб; 

або результати вступного іспиту для іноземців з фаху. 

Підстави конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання 

для    здобуття ступеня магістра наведена  у Додатку 6 до цих Правил прийому. 

7. Умови конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для 

здобуття ступеня доктора філософії наведені у Додатку 2 до цих Правил 

прийому.  

8. Конкурсний бал розраховується: 

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (КБб) на 

основі повної загальної середньої освіти за такою формулою: 

 

Конкурсний бал (КБб) = К1 х П1 + К2 х П2 + К3 х П3. 

або 

Конкурсний бал (КБб) = К1 х П1 + К2 х П2 + К3 х П3 / (К1+К2+К3) 

 

для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра 

(КБмб) на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою: 

 

Конкурсний бал (КБмб) = 0,5 х П1 +0,5 х П2 

де 
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П1, П2, П3 - оцінки з першого, другого та третього предметів. Таблиця 

переведення тестових балів з української мови, математики, історії України 

національного мультипредметного тесту до шкали 100-200 наведена в Додатку 

6 до Порядку прийому; 

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для кожної спеціальності, на яку 

оголошено вступ до Університету, визначені в Додатку 4 до Порядку прийому. 

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у 

міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 

України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх за поданням 

Міністерства молоді та спорту України, зараховуються оцінки по 200 балів з 

двох конкурсних предметів за вибором вступника. 

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий 

(ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: 

РК за місцем фактичного знаходження закладів вищої освіти дорівнює 1,04 

для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти у Дніпропетровській, 

Запорізькій, Одеській, Полтавській областях; 1,07 - у Миколаївській, Сумській, 

Харківській, Чернігівській областях; 1,00 - в інших випадках; 

ГК дорівнює 1,00. 

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, 

він встановлюється таким, що дорівнює 200; 

2) для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра на другий (третій) курс з 

нормативним або на перший курс з скороченим строком навчання для здобуття 

ступеня бакалавра  за такою формулою: 

 

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 х П1 +0,5 х П2, 

 

де П1, П2 - оцінки з першого та другого предметів ; 

3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з спеціальностей 

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

адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» за такою формулою: 

 

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 х П1 + 0,5 х П2, 

де 

П1 - оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови у передбачених цим Порядком 

випадках) (за шкалою від 100 до 200 балів), таблиця переведення тестових балів 

магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200 наведена в 
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Додатку 6 Порядку прийому; 

П2 - оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів); 

4) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з інших 

спеціальностей за такою формулою (у разі конкурсного відбору за результатами 

фахового іспиту): 

Конкурсний бал (КБ) = П1, 

 

де П1 - оцінка фахового іспиту. 

5) в інших випадках конкурсний бал обчислюється як сума балів за вступні 

випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил 

прийому. 

За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись 

принцип рівності прав вступників. 

9. Мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань 

(конкурсного бала), з якими вступник допускається до участі у конкурсі 

дорівнює 100. 

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти  не 

може бути менше ніж: 

140 балів - для спеціальностей галузей знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» (спеціальність 281 «Публічне управління та 

адміністрування») та 29 «Міжнародні відносини» (спеціальність 292 

«Міжнародні економічні відносини»). 

10. Результати вступних іспитів оцінюються за шкалою від 100 до 200 

балів. 

11. Програми фахових іспитів, які включають і порядок оцінювання 

фахових іспитів, а також програми співбесід, які включають і порядок 

оцінювання результатів співбесіди, затверджує голова приймальної комісії 

Університету не пізніше 15 травня. 

Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти та для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, які вони проходять 

замість зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за програмами 

зовнішнього незалежного оцінювання. Індивідуальні усні співбесіди з іноземної 

мови для вступників на здобуття освітнього ступеня магістра проводяться за 

програмою єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання 

для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої Міністерством 

освіти і науки України. Голова приймальної комісії затверджує порядок 
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оцінювання за результатами індивідуальної усної співбесіди, який має 

включати структуру підсумкового бала. 

Програми індивідуальних усних співбесід, фахових іспитів, обов’язково 

оприлюднюються на веб-сайті Університету. У програмах мають міститися 

критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості 

вступників. 

Критерії оцінювання мотиваційних листів розробляються, затверджуються 

Голова приймальної комісії та оприлюднюються на веб-сайті Університету не 

пізніше 1 червня. 

12. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням 

Приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений 

розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого  

Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали 

документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних  

вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

13. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених 

Університетом, розглядає апеляційна комісія Університету, склад та порядок 

роботи якої затверджуються наказом ректора. 

14. Відомості про результати вступних випробувань та інших 

конкурсних показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО. 

15. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з 

конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть  

бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу  

конкурсну пропозицію в Університеті. 

 

VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття 

вищої         освіти 

 

1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для 

здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є: 

зарахування на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди; 

участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної 

співбесіди замість національного мультипредметного тесту та/або квотою-1, 

квотою-2. 

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра є участь у конкурсному відборі за результатами 
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індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного 

тесту. 

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу 

на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) є участь у конкурсному відборі за 

результатами індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту 

навчальної компетентності. 

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного 

бюджету (за державним замовленням) на основі повної загальної середньої 

освіти є: 

зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної 

співбесіди,  квотою-1, квотою-2 на місця державного замовлення; 

переведення на вакантні місця державного замовлення осіб у випадках, 

передбачених цими  Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими 

джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію. 

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у 

конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням 

сканованих копій документів, що підтверджують ці права). 

2. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди та в разі позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на 

навчання для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти 

або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра за кошти державного бюджету (за державним 

замовленням) (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у 

конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на 

місця державного замовлення»): 

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зокрема на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра); 

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на 

прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами 

співбесіди; 

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати Університет (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення). 
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Для цих категорій вступників індивідуальна усна співбесіда може 

проводитись дистанційно за рішенням Університету. 

3. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання 

кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений 

Університетом мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному 

відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної 

середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра: 

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками 

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

їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім  

військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними  

положеннями про проходження військової служби громадянами України. 

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в 

зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення 

особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії 

Університету копії медичного висновку за формою первинної облікової 

документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих 

(спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання 

участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які 

мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за 

№ 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при 

регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального 

центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання 

регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти); 

особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для 

проходження національного мультипредметного тесту Українським центром 

оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність 

організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до приймальної 

комісії Університету медичного висновку, у якому зазначено про необхідність 

створення певних умов для проходження національного мультипредметного 

тесту, та відповідного підтвердження Українського центру оцінювання якості 

освіти про неможливість їх створення). 
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Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019 

- 2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), національного 

мультипредметного тесту 2022 року. Якщо такі особи допущені до конкурсного 

відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію на основі повної 

загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах 

квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: 

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця державного замовлення»). 

Вступники з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в 

процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої 

(спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що 

створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 

2016 року № 1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 

грудня 2016 року за № 1708/29838, беруть участь у конкурсному відборі за 

результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2019 - 2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). 

4. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання 

кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений  

Університетом мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному 

відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної 

середньої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному 

відборі: 

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, 

територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 

01 січня 2022 року. 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

індивідуальної усної співбесіди або національного мультипредметного тесту. 

Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору 

на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони беруть участь у 

конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного замовлення (крім 

випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про 

неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного 

замовлення»). 
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5. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця 

державного замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на 

участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на 

місця державного замовлення»): діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 

піклування, особи з їх числа. 

6. Особи, які користуються спеціальними Порядком участі в конкурсному 

відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням на основі повної 

загальної середньої освіти відповідно до пунктів 2 - 5 цього розділу і не були 

зараховані на місця державного замовлення, мають право брати участь у 

конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала. 

7. Підлягають переведенню на вакантні місця державного замовлення в 

порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання 

за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну 

пропозицію і не отримували рекомендацію на місця державного замовлення 

(крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі 

виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений 

про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця 

державного замовлення»): 

1) діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10
1 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" , 

особи з їх числа; 

2) особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, 

каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у 

Революції Гідності; 

3) особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших 

держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території 

інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на 

території інших держав під час цих дій та конфліктів; 

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, 

який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання 

ним обов’язків військової служби; 

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. 

8. Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення в 

порядку, передбаченому Правилами, якщо вони зараховані на навчання за 
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іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну 

пропозицію і не отримували рекомендацію на місця державного замовлення: 

особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, 

яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких 

встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, 

хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) 

та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) 

відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення 

(категорія 2); 

діти осіб ( а також особи з їх числа, які здобули повну загальну середню 

освіту в рік вступу), визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності,  

учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також 

протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки 

яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або 

які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з 

інвалідністю I або II групи; 

вступники, які брали участь у вступній кампанії за результатами 

спеціально організованої сесії національного мультипредметного тесту, 

магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальної 

компетентності подають документи у визначені Міністерством освіти і науки 

України строки та отримують рекомендацію до зарахування в разі отримання 

конкурсного бала, який був достатнім для вступу на місця державного 

замовлення при адресному розміщенні бюджетних місць; 

особи, які користуються спеціальними Порядком участі в конкурсному 

відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням на основі повної 

загальної середньої освіти відповідно до пунктів 2 - 5 цього розділу і не були 

зараховані на місця державного замовлення (крім випадку, якщо у відповідних 

заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість 

переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення»). 

9. Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення в 

порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за 

іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну 

пропозицію, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб, і не отримували рекомендацію на місця державного 
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замовлення (крім випадку, якщо у відповідних заявах зазначено: «Претендую 

на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії 

на місця державного замовлення»): 

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей). 

10. Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з цим Порядком 

передбачають складання магістерського тесту навчальної компетентності, 

вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат магістерського тесту 

навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з 

іноземної мови. 

 

IX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 

вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної 

оцінки індивідуальної усної співбесіди на місця державного замовлення (на 

основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра); 

вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі  

повної загальної середньої освіти); 

вступники, які мають право на зарахування на загальних Порядках. 

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної 

оцінки індивідуальної усної співбесіди на місця державного замовлення, 

впорядковуються за алфавітом. 

У межах інших, зазначених у пункті 1 цього розділу, категорій  

рейтинговий список вступників впорядковується: 

за конкурсним балом - від більшого до меншого; 

 за пріоритетністю заяви від першої до останньої; 

за результатами розгляду мотиваційних листів. 

При однакових конкурсних балах для впорядкування вступників 

використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця 

державного замовлення), при однакових пріоритетностях - результати розгляду 

мотиваційних листів. 
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Якщо пріоритетність заяв не використовується (вступ на місця за кошти 

фізичних або юридичних осіб), то при однакових конкурсних балах для 

впорядкування вступників використовуються результати розгляду мотиваційних 

листів. 

Якщо побудова рейтингового списку здійснюється без конкурсних балів та 

пріоритетностей, то вступники впорядковуються тільки на основі розгляду 

мотиваційних листів приймальною комісією. 

Розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією без 

присвоєння їм конкурсних балів. 

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма 

здобуття освіти, джерела фінансування, освітній рівень (ступінь) на основі 

якого може здійснюватися прийом на відповідну конкурсну пропозицію; 

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника; 

конкурсний бал вступника (крім зарахованих на підставі позитивної оцінки 

індивідуальної усної співбесіди на місця державного замовлення); 

пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних 

пропозицій, що використовують пріоритетність); 

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1, 

квотою-2, квотою для іноземців (тільки на основі повної загальної середньої 

освіти); 

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована 

територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення (які не зареєстровані 

як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 

2022 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах. 

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та 

оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті університету. Оприлюднення 

поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-

сайті Університету на підставі даних, внесених до ЄДЕБО. Університет 

оприлюднює на офіційному веб-сайті поточні рейтингові списки вступників 

та/або надає посилання на своєму офіційному веб-сайті на відповідну сторінку 

Університету у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування 

громадськості на підставі даних ЄДЕБО. 

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти 

державного бюджету (за державним замовленням) за кожною конкурсною 

пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО, 

перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей  та 

дотримання передбачених цими Правилами вимог щодо формування списків, 

зокрема вимог Матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму 
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адресного розміщення державного   замовлення в 2022 році (далі - Матеріали 

для розробки технічного завдання), затверджуються рішенням приймальної 

комісії і оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та 

веб-сайті Університету відповідно до строків, визначених у розділі V цих 

Правил. 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі  

самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього  

розділу. 

6. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому вступників на 

здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм здобуття освіти), 

освітньо-професійного ступеня фахового  молодшого  бакалавра, освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого 

бакалавра  формується в ЄДЕБО на основі конкурсних балів, пріоритетностей 

та впорядкування рейтингового списку вступників з урахуванням загальних, 

максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення. 

Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою 

пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник 

потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, 

що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного 

бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення бюджетних місць 

формується відповідно до Матеріалів для розробки технічного завдання. 

7. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування 

розміщується на веб-сайті закладу вищої освіти, а також відображається у 

кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності). 

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись 

повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до 

Правил прийому. 

 

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 замовлення, після прийняття 

приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно 

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

зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: 

подати особисто документи, передбачені розділом VI Порядку, та Правилами 

прийому, до приймальної комісії Університетом, а також укласти договір про 
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навчання між Університетом та вступником (за участі батьків або законних 

представників - для неповнолітніх вступників).  

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може 

здійснюватися крім особистого подання шляхом: 

 надсиланням 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. Якщо впродовж двадцяти календарних днів після початку навчання 

вступником не буде надано оригінали документів, то наказ про зарахування 

скасовується в частині зарахування такої особи. 

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між 

Університетом та вступником (за участі батьків або законних представників - 

для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. 

Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого 

подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без 

укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж 

двадцяти календарних днів після початку навчання (підписаний особисто або 

кваліфікованим електронним підписом), то цей наказ скасовується в частині 

зарахування такої особи. 

Подані оригінали документів зберігаються у Університеті протягом усього 

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

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

наявності), додатково особисто пред’являє приймальній 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 без 

накладання кваліфікованого електронного підпису, 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 замовлення і в 

установлені строки, визначені у розділі V цих Правил  або відповідно до них, 

не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення (крім 

випадків, визначених у розділі XIII цих Правил), втрачають право в поточному 

році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням. 

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в  
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установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до них, 

виконали вимоги для зарахування на місця державного замовлення, 

підлягають зарахуванню. 

3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому.  

4. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями  та формами 

здобуття освіти оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти  за 

місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів протягом усього строку навчання. 

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (освітніми 

програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному 

із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання.  

Довідка про зберігання оригіналів документів та засвідчені копії відповідних  

документів видаються на вимогу студента Університетом, у якому вони 

зберігаються. 

 

XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які  

не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, 

передбачених  у розділі  X цих Правил. 

2. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після 

виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на 

здобуття ступеня доктора філософії вимог для зарахування на навчання 

відповідно до розділу X цих Правил з урахуванням їх черговості в 

рейтинговому списку вступників. 

3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до  

пункту 1 розділу X Порядку та Правил прийому.  

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

осіб впродовж десяти календарних днів від дати початку навчання 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. У разі відмови від укладання договору у  

встановлений у цьому абзаці термін, цей наказ скасовується в частині 
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зарахування такої особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором 

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. 

4. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому. 

 

XII. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

 

1. Університет самостійно надає рекомендації для адресного розміщення 

бюджетних місць вступникам в межах місць (крім не бюджетних конкурсних 

пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до Університету за  

відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 6 

розділу IX цих Правил, і надалі анульовані згідно з пунктом 1 розділу XI цих 

Правил. 

2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення 

користуються особи, які не отримували рекомендацій до зарахування на місця  

державного замовлення. 

3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі  

повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності: 

особи, зазначені в пункті 7 розділу VIII цих Правил, незалежно від 

конкурсного бала; 

особи, зазначені в пункті 5 розділу VIII цих Правил, якщо конкурсний бал 

складає не менше 125 балів; 

особи, зазначені в пункті 8 розділу VIII цих Правил, якщо отриманий ними 

конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дав 

можливість отримати рекомендацію до зарахування на місця державного 

замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом у 

порядку, передбаченому пунктом 6 розділу IX цих Правил) не більше ніж на 15 

балів. 

Якщо особи, які не завершили навчання за кошти державного (за 

державним замовленням) за певним ступенем вищої освіти та отримали 

рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення у порядку, 

передбаченому пунктом 6 розділу IX цих Правил, однак не приступили до 

навчання у зв’язку з неможливістю відшкодування до державного бюджету 

коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до 

Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, 
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витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658, на вивільнені у 

такому порядку вакантні місця державного замовлення можуть бути переведені 

наступні за рейтингом особи, що не отримували рекомендацій до зарахування 

на місця державного замовлення станом на дату переведення (за погодженням з  

державним замовником). 

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в 

абзацах другому-четвертому цього пункту, проводиться за відсутності 

непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від 

переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в 

рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій. 

4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на 

вакантні місця державного замовлення Університет використовує для цього 

вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі (для 

осіб, зазначених в абзацах другому-третьому пункту 3 цього розділу), а за їх 

відсутності - інших галузей знань (тільки для осіб, зазначених в абзацах 

другому-третьому пункту 3 цього розділу)  цієї або іншої форми здобуття 

освіти (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, 

зазначених у пункті 3 цього розділу за відповідною спеціальністю та формою 

здобуття освіти), про що негайно повідомляє відповідного державного 

замовника.  

Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються 

такими, що не розміщені в Університеті. Університет повідомляє державному 

замовнику про їх кількість у розрізі спеціальностей та форм здобуття освіти. У 

разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця 

державного замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 3 цього 

розділу, Університет надсилає державному замовнику запит на виділення 

додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення 

щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного 

замовника. 

5. Особи, які вступили за результатами тільки розгляду мотиваційних 

листів можуть бути переведені на місця державного замовлення тільки в разі 

виконання вимог для зарахування на такі місця, встановлених Правилами 

прийому поточного або наступних років. 

 

XIII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс 

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Університету 

на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з  
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додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються веб-сайті 

Університету у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі 

V цих Правил або відповідно до нього. 

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника,  

передбачених пунктом 5 розділу XVI цих Правил. 

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ 

про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до 

Університету за власним бажанням. Відрахованим із Університету за власним 

бажанням особам подані ними документи повертають не пізніше наступного 

дня після подання заяви про відрахування. 

3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 

10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в 

частині, що стосується цієї особи. 

4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, 

місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір (за погодженням з  

державним замовником) з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю 

конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі  згідно з 

конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну 

пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі відсутності таких  

претендентів на звільнені місця дозволено зараховувати осіб з конкурсних 

пропозицій Університету за умови збігу вступних випробувань перенесенням 

заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію. 

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 жовтня, при цьому 

накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18:00  

19 жовтня. 

Заяви вступників, зарахованих на навчання за державним замовленням для 

здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти (денна та заочної форми здобуття освіти), виключаються з 

конкурсів на інші місця за кошти фізичних або юридичних осіб, крім випадків 

подання вступником окремої заяви під час виконання вимог для зарахування на 

місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу X  цих Правил. 

 

XIV. Особливості прийому на навчання до Університету  іноземців 

та осіб без громадянства 

 

1. Прийом на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства 

здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про 
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біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом 

Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку 

економічного співробітництва областей України з суміжними областями 

Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки 

Молдова» (крім вступників з Республіки Білорусь), постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої 

освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України 

від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та 

навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом 

Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 « Про 

затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти 

іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного 

замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №  153/34436. 

Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не мають 

посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на 

навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України. 

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати 

вищу освіту за кошти фізичних/або юридичних осіб, якщо іншого не 

передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами 

вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. 

Прийом іноземців до Університету на навчання за рахунок коштів 

державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців 

та осіб без громадянства, зокрема закордонних українців, які постійно 

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

додаткового захисту). 

Прийом на навчання іноземців для здобуття ступенів молодшого бакалавра 

та магістра та доктора філософії проводиться на акредитовані освітні програми. 

Університет також може приймати іноземців для навчання в аспірантурі, 

докторантурі, за програмою підготовчого факультету-(підрозділу), з вивчення 

державної мови та/або мови навчання, а також для здобуття післядипломної 

освіти, підвищення кваліфікації та стажування. 

3. Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або 

дистанційно. 

Термін дії запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати його 

реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого 

Міністерством освіти і науки України державного підприємства. 
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Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали 

запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі 

«Електронний журнал» уповноваженого Міністерство освіти і науки України 

державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та 

консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну з метою 

навчання. 

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для 

здобуття вищої освіти Університет укладає угоду з партнерською організацією, 

що є резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання 

послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, 

організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і 

технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань 

Університетом у дистанційному форматі.  

Укладання угод закладами освіти України можливе з організаціями, що 

відповідають таким вимогам: 

відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, 

проведення консультацій і вступних випробувань встановленим нормам 

карантинних обмежень в країні, де здійснюється набір; 

забезпечення вступників засобами індивідуального захисту; 

забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням 

технологій розпізнавання обличчя, яка включає перевірку персональних даних 

(прізвище, ім’я по батькові (за наявності)), біометричних даних та їх 

верифікацію з офіційною (державною) базою даних; 

забезпечення контролю дотримання вимог доброчесності під час складання 

вступного іспиту для іноземців; 

забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного 

випробування телефонів, планшетних комп’ютерів та інших електронних 

пристроїв  вступників; 

забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та інтернет мережі;  

забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій 

відбувається вступний іспит для іноземців шляхом встановлення не менше ніж 

двох  відеокамер; 

забезпечення технічного оснащення для відео зв’язку з екзаменаційною 

комісією закладу освіти у режимі реального часу (комп’ютер, відеокамера, 

мікрофон, телевізор або проектор з екраном); 

наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за 

дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під час 

проведення вступного іспиту для іноземців; 
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забезпечення усіх вступників індивідуальними комп’ютерами з 

підключенням до онлайн-платформи закладу, через яку відбуватиметься 

вступний іспит для іноземців; 

забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним 

іспитом для іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в 

дистанційній формі і використання онлайн-платформи; 

забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі 

відеоматеріалу до закладу освіти через онлайн-платформу, зберігання 

інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту для 

іноземців протягом п’яти років в партнерській організації. 

4. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися Університетом: 

1) тричі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше ніж 

01 листопада, 01 грудня і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів 

молодшого бакалавра, бакалавра, магістра; на підставі укладеного договору та 

наказів про зарахування, що верифікуються в ЄДЕБО. 

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі. 

3) упродовж року за програмами підготовчих курсів. 

4) упродовж року за програмами академічної мобільності, відповідно до 

Положення про реалізацію права на академічну мобільність, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1015 року № 579 або для 

здобуття вищої освіти за узгодженими Університетом та іноземними вищими 

навчальними закладами освітніми програмами. 

Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про 

попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для 

вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких 

проводиться вступний іспит для іноземців. 

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти 

здійснюється за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених 

предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження 

навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його 

походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження 

навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, 

що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти. 

5. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до 

Університету на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту 

навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО. 

6. Прийом  заяв та документів від іноземних громадян  на всі форми 

навчання  розпочинається 01 липня і закінчується  30 жовтня 2022 року.  
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Вступні іспити проводяться з 02 липня до 30 жовтня 2022 року  

7. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними 

договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними 

зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот 

для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України. 

8. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної 

мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між Університетом 

та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на 

навчання з урахуванням договірних зобов’язань відповідних закладів вищої 

освіти. 

9. Іноземці та особи без громадянства, зокрема 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, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого 

бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами 

України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного 

українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть 

зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених 

квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами 

прийому. 

10. Прийом на навчання  іноземних громадян за базовими акредитованими 

напрямами (спеціальностями) складає всього на рік 150 місць  згідно ліцензії 

Міністерства освіти і науки  України. 

11. Іноземці особисто подають заяву, в якій вказують спеціальність 

(освітню програму, напрям підготовки), форму навчання, джерело 

фінансування підготовки. 

До заяви вступник додає: 

    - анкету встановленого зразка; 

    - оригінал та копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень з одержаними оцінками (балами) з навчальних 

дисциплін, на основі якого здійснюється вступ, засвідчену відповідно до 

законодавства країни їх видачі легалізовану та нострифіковану у встановленому 

порядку; 

- медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом 

охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не раніше ніж 

за два місяці до від'їзду на навчання в Україну; 

- страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги; 
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- копію документа про народження, відповідно засвідчену та 

легалізовану; 

- копію паспортного документу іноземця або документа, що посвідчує 

особу без громадянства; 

- шість кольорових фотокарток розміром  35 х 45 мм; 

- копію посвідчення закордонного українця (за наявності). 

Документи мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним 

засвідченням перекладу. 
 

XV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому 

до Університету 

 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній 

омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, представники 

засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової 

інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів 

у приймальній комісії (Додаток 8 до цих Правил прийому). 

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і 

науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою 

приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано 

Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання 

приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія створює належні 

Порядку для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а 

також надає їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що 

надаються членам приймальної комісії. 

3. Університет створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на 

провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної  

спеціальності (освітньої програми). 

Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за  

державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, 

освітньою програмою) та ступенем, зокрема про кількість місць, що виділені  

для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті Університету не пізніше 

робочого дня, наступного після дня затвердження/погодження чи отримання  

відповідних відомостей. 

Університет не пізніше 14 липня оприлюднює на офіційному веб-сайті 

інформацію про порядок поселення та наявність вільних місць в гуртожитках. 

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше  

дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три 

години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного  
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засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету. 

5. Університет, якщо було зараховано вступників, які надали довідки 

закладів охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов щодо участі в 

конкурсному відборі або спеціальних умов на здобуття вищої освіти за кошти 

державного бюджету (за державним замовленням) повинен протягом одного 

місяця з дати зарахування, але не пізніше 15 листопада, зробити запит на 

відповідні заклади охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов. 

Запити Університету та відповіді від закладів охорони здоров’я 

завантажуються до ЄДЕБО. 

6. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних 

відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за  

квотами, права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі або на 

спеціальні умови на здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету (за 

державним замовленням), про проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного 

випробування є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, 

що стосується цього вступника. 

7. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що 

фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за 

спеціальностями (освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які 

подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування та зарахування до  

Університету здійснюється інформаційними системами на підставі даних 

ЄДЕБО через розділ «Вступ» веб-сайту ЄДЕБО за адресою: 

https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до 

договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним 

адміністратором ЄДЕБО). 

8. Список тих, хто подав документи на широкий конкурс, публікується у 

розділі «Вступ» веб-сайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/ не 

менше двох разів протягом періоду прийому заяв та документів. 
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ДОДАТОК 1 

до Правил прийому на навчання до ОНЕУ  

для здобуття вищої освіти у 2022 р. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, НА ЯКІ ОГОЛОШЕНО ПРИЙОМ НА 

НАВЧАННЯ ДО ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У 2022 Р. 

 

Таблиця 1.1 

Інформація про акредитацію спеціальностей та освітніх програм за рівнями вищої освіти  

 

Назва спеціальності 

(спеціалізації), тип 

програми магістра 

Назва освітньої програми 
Відмітка про 

акредитацію 

Сертифікат про акредитацію (серія, номер, 

термін дії) 

М О Л О Д Ш И Й  Б А К А Л А В Р 

(071) Облік і 

оподаткування 
Облік і оподаткування Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми 1400, дійсний до 01.07.2026 

(072) Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми 1737, дійсний до 01.07.2026 

(075) Маркетинг Маркетинг Не акредитовано Сертифікат відсутній 

(076) Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми 1708, дійсний до 01.07.2026 

(242) Туризм Туризм Акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми 1455, дійсний до 01.07.2026 
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Б А К А Л А В Р 

(015) Професійна освіта 

Економіка 

Англійська мова в економіці 

та бізнес-освіті 
Не акредитовано Сертифікат відсутній 

(051) Економіка 
Бізнес-економіка та 

аналітика 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію 

спеціальності  УД 16001241, дійсний до 

01.07.2023 

(051) Економіка 
Управлінська економіка та 

конкурентна політика 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію 

спеціальності УД 16001241, дійсний до 

01.07.2023 

(051) Економіка 
Економіка та управління в 

HR-індустрії 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію 

спеціальності  УД 16001241,  

дійсний до 01.07.2023 

(053) Психологія Психологія Акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми 2848, дійсний до 01.07.2027 

(071) Облік і 

оподаткування 

Облік, аудит і податковий 

консалтинг 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію 

спеціальності УД 16001243,  

дійсний до 01.07.2023 

(072) Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Міжнародний банківський 

бізнес 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію 

спеціальності УД 16001244,  

дійсний до 01.07.2023 

(072) Фінанси, банківська 

справа та страхування 
Податкова та митна справа Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію 

спеціальності УД 16001244,  

дійсний до 01.07.2023 
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(072) Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, фінансовий 

менеджмент та страхування 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію 

спеціальності УД 16001244,  

дійсний до 01.07.2023 

(073) Менеджмент 
Інформаційні та Інтернет-

технології в менеджменті 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію 

спеціальності УД 16001245,  

дійсний до 01.07.2026 

(073) Менеджмент Менеджмент організацій Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію 

спеціальності УД 16001245,  

дійсний до 01.07.2026 

(075) Маркетинг 
Маркетинг та міжнародна 

логістика 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію 

спеціальності УД 16001246,  

дійсний до 01.07.2023 

(076) Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Економіка та планування 

бізнесу 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію 

спеціальності УД 16001247,  

дійсний до 01.07.2023 

(076) Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Економіка підприємства та 

організація підприємницької 

діяльності 

Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію 

спеціальності УД 16001247,  

дійсний до 01.07.2023 

(241) Готельно-

ресторанна справа 

Економіка та організація 

готельно-ресторанної 

справи 

Акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми дійсний до 17.05.2023 

(242) Туризм 
Економіка та організація 

туристичної діяльності 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію 

спеціальності УД 16001249,  

дійсний до 01.07.2023 
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(281) Публічне 

управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 
Не акредитовано Сертифікат відсутній 

(292) Міжнародні 

економічні відносини 

Міжнародні економічні 

відносини 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію 

спеціальності УД 16001242,  

дійсний до 01.07.2023 

М А Г І С Т Р 

(051) Економіка 

Освітньо-професійна 
Економіка Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію 

спеціальності УД16001253,  

дійсний до 01.07.2023 

(071) Облік і 

оподаткування 

Освітньо-професійна 

Облік, аудит і 

оподаткування 

підприємницької діяльності 

Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми  УД16005771,  

дійсний до 01.07.2023 

(072) Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Освітньо-професійна 

Управління діяльністю 

банків на фінансовому 

ринку 

Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми  УД16005775,  

дійсний до 01.07.2023 

(072) Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Освітньо-професійна 

Управління публічними 

фінансами 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію 

спеціальності УД 16001256,  

дійсний до 01.07.2023 

(072) Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Освітньо-професійна 

Фінансовий та страховий 

менеджмент 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми УД16005772, 

дійсний до 01.07.2023 

(073) Менеджмент 

Освітньо-професійна 
Менеджмент організацій Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми УД16005776,  

дійсний до 01.07.2023 
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(075) Маркетинг 

Освітньо-професійна 

Маркетинг та міжнародна 

логістика 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію 

спеціальності УД 16001258,  

дійсний до 01.07.2023 

(076) Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Освітньо-професійна 

Економіка та стратегія 

розвитку підприємства 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми  УД16005779,  

дійсний до 01.07.2023 

(076) Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Освітньо-професійна 

Економіка, планування та 

управління бізнесом 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми  УД16005778,  

дійсний до 01.07.2023 

(076) Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Освітньо-професійна 

Муніципальне 

підприємництво 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію 

спеціальності УД 16001259,  

дійсний до 01.07.2023 

(241) Готельно-

ресторанна справа 

Освітньо-професійна 

Управління готельним та 

ресторанним бізнесом 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми  УД16000583,  

дійсний до 01.07.2022 

(242) Туризм 

Освітньо-професійна 

Економіка та організація 

туристичної діяльності 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми  УД16005781,  

дійсний до 01.07.2023 

(292) Міжнародні 

економічні відносини 

Освітньо-професійна 

Міжнародні економічні 

відносини 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми  УД16005782,  

дійсний до 01.07.2023 
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Д О К Т О Р     Ф І Л О С О Ф І Ї 

(051) Економіка 

Освітньо-наукова 
Економіка Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми 3145, дійсний до 01.07.2027 

(071) Облік і 

оподаткування 

Освітньо-наукова 

Облік і оподаткування Акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми 2843, дійсний до 01.07.2027 

(072) Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Освітньо-наукова 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми 3367, дійсний до 01.07.2027 

(073) Менеджмент 

Освітньо-наукова 
Менеджмент Не акредитовано Сертифікат відсутній 

(075) Маркетинг 

Освітньо-наукова 
Маркетинг Не акредитовано Сертифікат відсутній 

(076) Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Освітньо-наукова 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми 3036, дійсний до 01.07.2027 
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Таблиця 1.2 

Ліцензійні обсяги за рівнями вищої освіти 

 

№ 

Код 

спеціаль-

ності 

Спеціальність Освітня програма 

Ліцензійний 

обсяг 

(на рік) 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Термін 

навчання 

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР 

1 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 50 40 10 1р 10м 

2 
072 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
75 50 25 1р 10м 

3 075 Маркетинг Маркетинг 50 20 30 1р 10м 

4 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
50 40 10 1р 10м 

5 242 Туризм Туризм 50 40 10 1р 10м 

Усього 275 190 85 
 

БАКАЛАВР 

1 015 
Професійна освіта 

(Економіка) 

Англійська мова в економіці та бізнес-

освіті  
25 15 10 3р 10м 

2 051 Економіка 

1. Бізнес-економіка та аналітика  

2. Управлінська економіка та    

конкурентна політика  

3. Економіка та управління в HR-

індустрії 

120 90 30 3р 10м 

3 053 Психологія Психологія 50 30 20 3р 10м 

4 071 Облік і оподаткування Облік, аудит і податковий консалтинг 75 50 25 3р 10м 
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5 072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 

1. Міжнародний банківський бізнес 

2. Фінанси,  фінансовий менеджмент 

та страхування  

3. Податкова та митна справа 

155 130 25 3р 10м 

6 073 Менеджмент 

1. Інформаційні та інтернет-технології 

в менеджменті 

2. Менеджмент організацій 

165 140 25 3р 10м 

7 075 Маркетинг Маркетинг та міжнародна логістика 155 130 25 3р 10м 

8 076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

1. Економіка та планування бізнесу 

2. Економіка підприємства  та 

організація підприємницької 

діяльності 

180 130 50 3р 10м 

9 241 
Готельно-ресторанна 

справа 

Економіка та організація готельно-

ресторанної справи 
75 60 15 3р 10м 

10 242 Туризм 
Економіка та організація туристичної 

діяльності 
80 55 25 3р 10м 

11 281 
Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 
25 15 10 3р 10м 

12 292 
Міжнародні економічні 

відносини 
Міжнародні економічні відносини 70 40 30 3р 10м 

Усього 1175 885 290  

МАГІСТР 

1 051 Економіка Економіка 55 40 15 1р 4м 

2 071 Облік і оподаткування 
Облік, аудит і оподаткування 

підприємницької діяльності  
140 100 40 1р 4м 
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3 072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 

1. Управління діяльністю банків на 

фінансовому ринку  

2. Управління публічними 

фінансами  

3. Фінансовий та страховий 

менеджмент  

220 155 65 1р 4м 

4 073 Менеджмент Менеджмент організацій  55 25 30 1р 4м 

5 075 Маркетинг Маркетинг та міжнародна логістика  55 35 20 1р 4м 

6 076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

1. Економіка та планування бізнесу  

2. Економіка підприємства  та 

організація підприємницької 

діяльності  

3. Муніципальне підприємництво 

190 120 70 1р 4м 

7 241 
Готельно-ресторанна 

справа 

Управління готельним та 

ресторанним бізнесом  
25 15 10 1р 4м 

8 242 Туризм 
Економіка та організація 

туристичної діяльності 
50 30 20 1р 4м 

9 292 
Міжнародні економічні 

відносини 
Міжнародні економічні відносини  50 35 15 1р 4м 

Усього 840 555 285  
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                                                  ДОДАТОК 2  

  до Правил прийому на навчання до ОНЕУ  

для здобуття вищої освіти у 2022 р. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Правила прийому до аспірантури та докторантури Одеського 

національного економічного університету (далі – ОНЕУ) у 2022 році (далі – 

Правила) діють протягом відповідного календарного року і визначають 

процедуру, перелік і строки подання документів для вступу  до аспірантури та 

докторантури ОНЕУ. 

1.2. Одеський національний економічний університет проводить на 

конкурсній основі прийом до аспірантури і докторантури здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та докторів наук за спеціальностями, формами 

навчання відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266: 

    05 Соціальні та поведінкові науки: 

 051 Економіка   - акредитована; 

    07 Управління та адміністрування: 

  071 Облік і оподаткування  -   акредитована; 

  072 Фінанси, банківська справа та  страхування – акредитована; 

  073 Менеджмент; 

  075 Маркетинг; 

  076 Підприємництво, торгівля та біржова  діяльність – акредитована. 

 1.3. Підготовка здобувачів ступеня  доктора філософії  здійснюється: 

 - в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) або заочною формою 

навчання; 

 - поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, 

науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем 

роботи в ОНЕУ). 

 1.4. Підготовка  здобувачів ступеня  доктора наук  здійснюється: 

 - в докторантурі – за очною (денною) формою навчання; 

 - шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.  

1.5. Для здобуття ступеня доктора філософії в аспірантуру університету 

приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста). 

 1.6. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або 

доктора наук громадян України в аспірантурі та докторантурі здійснюється за  

рахунок  видатків  державного  бюджету  (за  державним   замовленням);  за 

кошти юридичних та фізичних осіб (за умовами договору, а також за кошти 

грантів, які отримав університет на проведення наукових досліджень, за якими 

передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
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або доктора наук). 

1.7. Підготовка докторів філософії за державним замовленням 

здійснюється в аспірантурі виключно за очною (денною та вечірньою) формою 

навчання. 

 1.8. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або 

доктора наук іноземців та осіб без громадянства здійснюється: 

 - на підставі міжнародних договорів України та/або міжнародних програм 

обміну чи мобільності; 

 - на підставі договорів, укладених між університетом та закладами вищої 

освіти (далі – ЗВО) (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими 

чи академічної мобільності, або проведення спільних наукових досліджень, 

зокрема за якими передбачається підготовка здобувачів ступеня доктора 

філософії; 

 - за кошти юридичних та фізичних осіб (на умовах договору). 

 1.9. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі 

становить 4 роки, доктора наук у докторантурі – 2 роки. 

  1.10. До терміну навчання в аспірантурі не враховується період хвороби 

(тривалістю понад один місяць), перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю 

та пологами та доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а 

також через інші поважні причини, передбачені законодавством України. Вчена 

рада університету приймає рішення з урахуванням обставин, через які аспірант 

не мав змоги працювати над дисертацією. 

 

2. ПРОЦЕДУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ 

 ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ 

 

2.1. Організацію прийому вступників до аспірантури здійснює 

приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету, 

який є її головою. 

2.2. Голова приймальної комісії забезпечує дотримання законодавства 

України, в тому числі Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

2022 році, затверджених наказом МОНУ від 13 жовтня 2021 року №1098 та цих 

правил прийому до аспірантури ОНЕУ, а також відкритість та прозорість 

роботи приймальної комісії. 

2.3. Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури 

затверджується наказом ректора університету, який оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті університету. 
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3. ПЕРЕЛІК І СТРОКИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ 

 ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ 

 

3.1. До вступних випробувань допускаються вступники, які вчасно 

подали всі необхідні документи для вступу згідно з цими правилами. 

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до проходження 

вступних випробувань в аспірантуру виключно у зв’язку з неподанням у 

встановлений термін всіх або окремих документів, визначених Правилами. 

3.2. Вступники до аспірантури проходять попередню співбесіду з 

завідувачем кафедри, майбутнім науковим керівником, проректором з наукової 

роботи (при необхідності). 

 3.3. Вступники до аспірантури університету подають такі документи: 

- заяву на ім’я ректора із зазначенням спеціальності, форми навчання: 

очна (денна, вечірня)  або заочна; 

- особовий листок з обліку кадрів (роздрукувати з сайту відділу 

аспірантури); 

- автобіографію (роздрукувати з сайту відділу аспірантури); 

- фотографію (3х4); 

- копії дипломів з додатками про закінчення закладу вищої освіти із 

зазначенням одержаної спеціальності: магістра (спеціаліста), бакалавра, (особи, 

які здобули відповідну освіту за кордоном - копію свідоцтва про визнання 

іноземного документа про освіту, що здійснюється відповідно до Порядку 

визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої 

освіти, затвердженого наказом МОНУ від 05 травня 2015 року №504, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за 

№614/27059. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного 

складання ним вступних випробувань та одночасного прийняття вченою радою 

університету рішення про визнання його диплома); 

- копію сертифікатів тестів TOEFL, International English Language Testing 

System, Cambridge English Language Assessment – з англійської мови; Goethe-

Zertifikat B2; TestDaF – з німецької мови; DELF або DALF – з французької мови 

(не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій мовної освіти або 

аналогічного рівня  (за наявності, завірені у відділі кадрів); 

- рекомендацію вченої ради університету; 

- характеристику, яка підписана деканом (тільки для випускників 

поточного року); 

- характеристику-рекомендацію з місця роботи на бланку (для 

працюючих); 

- копію трудової книжки  (за наявності); 
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- список опублікованих наукових праць (за наявності); 

- опубліковану статтю з обраної наукової спеціальності. Особи, які не 

мають опублікованих наукових праць, подають реферат (на 25-30 аркушів) з 

обраної спеціальності; 

- відгук на статтю або рецензію на реферат з оцінкою; 

- копію паспорта; 

- копію ідентифікаційного коду; 

- швидкозшивач (картонний). 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

3.4. Документи подаються вступниками особисто до відділу аспірантури 

ОНЕУ (навчальний корпус №1, вул. Преображенська, 8, каб. №218):  

- з 15 червня до 28 серпня 2022 року. 

3.5. У разі вступу до аспірантури за денною формою навчання аспіранти, 

що працювали до вступу, повинні особисто надати до аспірантури для 

нарахування стипендії: 

- трудову книжку із записом про звільнення з останнього місця роботи;   

 

4. ЗМІСТ, ФОРМА І СТРОКИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ  

ДЛЯ  КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ВСТУПНИКІВ  

ДО АСПІРАНТУРИ 

 

4.1. Рішення про допуск до складання вступних випробувань до 

аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами розгляду 

наданих документів. 

4.2. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії складаються з: 

- вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі навчальної програми 

освітнього рівня магістра, яка  відповідає обраній науковій спеціальності).  

- вступного іспиту з іноземної мови на вибір (англійської, німецької, 

французької). Вступник, який підтвердив свій рівень знання дійсним 

сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing System, 

Cambridge English  Language Assessment – з англійської мови; Goethe-Zertifikat 

B2; TestDaF – з німецької мови; DELF або DALF – з французької мови (не 

нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій мовної освіти або 

аналогічного рівня) звільняється від складання вступного іспиту з іноземної 

мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати 

прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з 

найвищим балом; 

- презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень (із представленням 
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наукової статті, опублікованої у фахових виданнях або реферату обсягом 25-30 

арк.). 

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань 

(спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть 

бути призначені додаткові вступні випробування; 

4.3. Результати вступних іспитів для вступників оцінюються за             

100-бальною шкалою. 

4.4. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними 

комісіями, як правило, у кількості 3 – 5 осіб, які призначаються ректором 

університету, і до складу яких включаються доктори наук та доктори філософії, 

які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та 

відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До 

предметних комісій можуть також бути призначені потенційні наукові 

керівники вступників.  

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також 

штатні співробітники університету, які не мають наукового ступеня і вченого 

звання, але за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень 

знання відповідної мови вступником. 

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні 

випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено 

балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також 

особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до 

участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не 

допускаються. 

Перескладання вступних іспитів не допускається.  

4.6. Строки вступних випробувань: 

- з 01 вересня 2022 року по 14 вересня 2022 року. 

4.7. Результати вступних іспитів до аспірантури є дійсними протягом 

календарного року.  

 

5. ЗАРАХУВАННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІСТЬ ДЛЯ ВСТУПУ ЗА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ    

 

5.1.  На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна 

комісія приймає рішення про зарахування щодо кожного вступника.  

5.2. У разі одержання однакових оцінок на вступних випробуваннях 

переважне право на зарахування до аспірантури за державним замовленням 

надається вступникам, які:   

- рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою університету; 
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- закінчили магістратуру з відзнакою; 

- брали участь у наукових, науково-практичних конференціях та мають 

наукові публікації  з обраної спеціальності; 

- мають сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови, що 

підтверджує рівень В2. 

5.3. На підставі рішення приймальної комісії про зарахування до 

аспірантури видається наказ ректора університету, який оприлюднюється в 

установленому порядку. 

5.4. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до 

аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття 

приймальною комісією відповідного рішення. 

5.5. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, мають 

право на зарахування за договором понад плану державного замовлення. 

Договір із замовником щодо навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 

укладається після видання наказу про зарахування. Оплата за навчання 

здійснюється згідно умов договору, укладеного сторонами. 

5.6. Зарахування до аспірантури проводиться:  

- з 15 вересня 2022 року. Початок навчання в аспірантурі з 01 жовтня 

поточного року. 

 

6. ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ 

 

6.1. Державне замовлення на підготовку здобувача вищої освіти ступеня 

доктора наук в докторантурі за спеціальностями розподіляється на конкурсній 

основі між ЗВО, в яких діють спеціалізовані вчені ради з відповідних 

спеціальностей. 

6.2. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора 

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

обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих 

журналах, індексованих в наукометричних базах,  згідно з вимогами до рівня 

наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові 

результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, 

монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей. 

6.3. Вступники до докторантури подають до відділу аспірантури та 

докторантури університету наступні документи: 

- заяву на ім’я ректора університету; 

- особовий листок з обліку кадрів (роздрукувати з сайту відділу 

аспірантури та докторантури); 

- список опублікованих наукових праць і винаходів; 
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- письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену 

доктором наук з відповідної спеціальності, який є штатним науково-

педагогічним працівником університету, із згодою бути науковим 

консультантом в разі його вступу до докторантури; 

-  висновок  кафедри; 

- копію диплому доктора філософії або кандидата наук (особа, з 

дипломом, виданим іноземним ЗВО, допускається до вступу на рівні з іншими 

вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради університету щодо 

зарахування такого вступника в докторантуру, вчена рада університету 

одночасно приймає рішення про визнання його диплома); 

- копію атестату про присвоєння вченого звання доцента або старшого 

наукового співробітника; 

- копію паспорта; 

 - копію ідентифікаційного коду. 

 Паспорт, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії 

(або кандидата наук) та атестат доцента (старшого наукового співробітника) 

подаються вступником особисто. 

6.4. Вступник до докторантури не менше ніж за два місяці до вступу (до 

15 червня 2022 року) подає до кафедри розгорнуту пропозицію, в якій міститься 

план дослідницької роботи або інформація про обсяг наукової роботи, 

необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. 

Кафедра в місячний термін з часу отримання документів заслуховує наукову 

доповідь вступника до докторантури, розглядає розгорнутий план роботи над 

дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначає 

можливість зарахування кожної особи для перебування у докторантурі та подає 

висновки на розгляд вченої ради університету. 

6.5. Вчена рада університету в місячний термін розглядає висновки 

кафедри щодо кожного вступника та приймає рішення про його зарахування до 

докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності 

вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа докторів наук 

з відповідної спеціальності, який несе особисту відповідальність за якісне і 

своєчасне виконання дисертаційного дослідження. 

6.6. Рішення вченої ради затверджується наказом ректора університету, 

який оприлюднюється у встановленому порядку. 
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ДОДАТОК 3 

до Правил прийому на навчання до ОНЕУ  

для здобуття вищої освіти у 2022 р. 
 

Перелік вагових коефіцієнтів по конкурсним предметам НМТ та ЗНО 2019-2022 років 

для осіб, що вступають на перший курс для здобуття ступеня БАКАЛАВРА 

 на основі повної загальної середньої освіти  
 

Спеціальності та 

освітні програми 

НМТ 2022 р. ЗНО 2021 р. ЗНО 2020 р. ЗНО 2019 р. 

Конкурсні 

предмети 

Вагові 

коефіцієнти 

Конкурсні 

предмети 

Вагові 

коефіцієнти 

Конкурсні 

предмети 

Вагові 

коефіцієнти 

Конкурсні 

предмети 

Вагові 

коефіцієнти 

051 Економіка 

- Бізнес- економіка та 

аналітика 

- Управлінська 

економіка та 

конкурентна політика 

-Економіка та 

управління в НR-

індустрії 

1. Українська 

мова 
0,35 

1. Українська мова 

та література 
0,40 

1. Українська 

мова та 

література 

0,40 

1. Українська 

мова та 

література 

0,40 

2. Математика 0,40 2. Математика 0,20 2. Математика 0,20 2. Математика 0,20 

3. Історія України 0,25 

3. Історія України 

або іноземна мова,  

або географія, або 

біологія, або фізика, 

або хімія 

0,30 
3. Іноземна мова 

або географія 
0,30 

3. Іноземна мова 

або географія 
0,30 

053 Психологія 

Психологія 

1. Українська 

мова 
0,35 

1. Українська мова 

та література 
0,40 

1. Українська 

мова та 

література 

0,40 

1. Українська 

мова та 

література 

0,40 

2. Математика 0,40 2. Математика 0,20 2. Математика 0,30 2. Історія України 0,30 

3. Історія України 0,25 

3. Історія України 

або іноземна мова, 

або географія, або 

біологія, або фізика, 

або хімія 

0,30 
3. Іноземна мова 

або біологія 
0,20 

3. Іноземна мова 

або математика 
0,20 

071 Облік і 

оподаткування 

Облік, аудит і 

податковий консалтинг 

1. Українська 

мова 
0,35 

1. Українська мова 

та література 
0,40 

1. Українська 

мова та 

література 

0,40 

1. Українська 

мова та 

література 

0,40 

2. Математика 0,40 2. Математика 0,25 2. Математика 0,20 2. Математика 0,20 

3. Історія України 0,25 

3. Історія України  

або іноземна мова, 

або географія, або 

біологія, або фізика, 

або хімія 

0,25 
3. Іноземна мова  

або географія 
0,30 

3. Іноземна мова 

або географія 
0,30 
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072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

-Міжнародний 

банківський бізнес 

-Фінанси, фінансовий 

менеджмент та 

страхування 

-Податкова та митна 

справа 

1. Українська 

мова 
0,35 

1. Українська мова 

та література 
0,30 

1. Українська 

мова та 

література 

0,40 
1. Українська мова 

та література 
0,40 

2. Математика 0,40 2. Математика 0,30 2. Математика 0,20 2. Математика 0,20 

3. Історія України 0,25 

3. Історія України 

або іноземна мова, 

або географія, або 

біологія, або фізика, 

або хімія 

0,30 
3. Іноземна мова  

або географія 
0,30 

3. Іноземна мова  

або географія 
0,30 

073 Менеджмент 

- Менеджмент 

організацій 

- Інформаційні та 

Інтернет-технології в 

менеджменті 

1. Українська 

мова 
0,35 

1. Українська мова 

та література 
0,45 

1. Українська 

мова та 

література 

0,40 
1. Українська мова 

та література 
0,40 

2. Математика 0,40 2. Математика 0,25 2. Математика 0,20 2. Математика 0,20 

3. Історія України 0,25 

3. Історія України  

або іноземна мова,  

або географія, або 

біологія, або фізика, 

або хімія 

0,20 
3. Іноземна мова 

або географія 
0,30 

3. Іноземна мова  

або  географія 
0,30 

075 Маркетинг 
Маркетинг та 

міжнародна 

логістика 

1. Українська 

мова 0,35 

1. Українська 

мова та 

література 

0,45 
1. Українська 

мова та 

література 

0,45 

1. Українська 

мова та 

література 

0,45 

2. Математика 0,40 2. Математика 0,20 2. Математика 0,20 2. Математика 0,20 

3. Історія 

України 

0,25 

3. Історія України 

або іноземна 

мова, або 

географія, або 

біологія, або 

фізика, або хімія 

0,25 

3. Іноземна 

мова або 

географія 

0,25 
3. Іноземна мова 

або географія 
0,25 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

- Економіка та 

планування бізнесу 

- Економіка 

підприємства та 

організація 

підприємницької 

діяльності 

1. Українська 

мова 
0,35 

1. Українська мова 

та література 
0,40 

1. Українська 

мова та 

література 

0,40 
1. Українська мова 

та література 
0,40 

2. Математика 0,40 2. Математика 0,20 2. Математика 0,20 2. Математика 0,20 

3. Історія України 0,25 

3. Історія України 

або іноземна мова,  

або географія, або 

біологія, або фізика, 

або хімія 

0,30 
3. Іноземна мова 

або географія 
0,30 

3. Іноземна мова 

або географія 
0,30 
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241 Готельно-

ресторанна справа 

Економіка та 

організація готельно–

ресторанної справи 
 

242 Туризм 

Економіка та 

організація 

туристичної діяльності 

1. Українська 

мова 
0,40 

1. Українська мова 

та література 
0,35 

1. Українська 

мова та 

література 

0,35 
1. Українська мова 

та література 
0,35 

2. Математика 0,30 2. Іноземна мова 0,30 2. Іноземна мова 0,30 2. Іноземна мова 0,30 

3. Історія України 0,30 

3. Історія України 

або математика, або 

біологія, або 

географія, або 

фізика, або хімія 

0,25 
3. Географія або 

математика 
0,25 

3. Географія або 

математика 
0,25 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Публічне управління 

та адміністрування 

1. Українська 

мова 
0,30 

1. Українська мова 

та література 
0.40 

1. Українська 

мова та 

література 

0.40 
1. Українська мова 

та література 
0.40 

2. Математика 0,40 2. Математика 0.20 2. Математика 0.20 2. Математика 0.20 

3. Історія України 0,30 

3. Історія України 

або іноземна мова,  

або географія, або 

біологія, або фізика, 

або хімія 

0.30 
3. Іноземна мова 

або   математики 
0.30 

3. Іноземна мова 

або історія України 
0.30 

292 Міжнародні 

економічні відносини 

Міжнародні 

економічні відносини 

1. Українська 

мова 
0,30 

1. Українська мова 

та література 
0,30 

1. Українська 

мова та 

література 

0,35 
1. Українська мова 

та література 
0,35 

2. Математика 0,40 2. Математика 0,20 2. Іноземна мова 0,30 2. Іноземна мова 0,30 

3. Історія України 0,30 

3. Історія України 

або іноземна мова, 

або географія, або 

біологія, або  

фізика, або хімія 

0,40 
3. Географія  або 

математика 
0,25 

3. Географія  або 

математика 
0,25 

015 Професійна 

освіта (Економіка) 
Мотиваційний лист 
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ДОДАТОК 4 

до Правил прийому на навчання до ОНЕУ  

для здобуття вищої освіти у 2022 р. 

 

Перелік конкурсних предметів з НМТ та ЗНО 2019-2021 років 

 для конкурсного відбору осіб, які вступають на 1-й курс  

для здобуття  ступеня МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА на базі  ПЗСО 

Спеціальність/ 

освітня програма 
Предмети НМТ 

Предмети ЗНО 

(2019-2022 років) 
 

071Облік і оподаткування 
1. Українська мова 1. Українська мова та література 

Облік і оподаткування 2. Математика  

2. Математика або історія України, або 

іноземна мова,  або географія,або 

біологія, або хімія, або фізика 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 
1. Українська мова 1. Українська мова та література 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 
2. Математика  

2. Математика або історія України, або 

іноземна мова,  або географія,або 

біологія, або хімія, або фізика 

075 Маркетинг 

Маркетинг   

 

1. Українська мова 

 

1. Українська мова  

2.  Історія України 

2. Математика або історія України, або 

іноземна мова,  або географія,або 

біологія, або хімія, або фізика 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

 

1. Українська мова 1. Українська мова та література 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

 

2. Математика  

2. Математика або історія України, або 

іноземна мова,  або географія,або 

біологія, або хімія, або фізика 

242 Туризм 

 

Туризм 

1. Українська мова 1. Українська мова та література 

2. Історія України 

2. Математика або історія України, або 

іноземна мова,  або географія,або 

біологія, або хімія, або фізика 
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ДОДАТОК 5 

до Правил прийому на навчання до ОНЕУ  

для здобуття вищої освіти у 2022 р. 

 

Перелік предметів НМТ або результатів ЗНО 2019-2021 років  

для конкурсного відбору осіб, які вступають на 2-й (3-й) курс з 

нормативним терміном навчання або на 1-й курс зі скороченим строком 

навчання для здобуття ступеня БАКАЛАВРА на основі ОКР молодший 

спеціаліст, ОС молодший бакалавр, ОПС фаховий молодший бакалавр 
 

Код 
Спеціальність/ 

Освітня програма 
Курс* 

НМТ ЗНО 2019-2021 років 

Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

015 
Професійна освіта (Економіка) 
Англійська мова в економіці та бізнес-
освіті 

2,3 - 
Мотиваційний 

лист 
- 

Мотиваційний 
лист 

051 

Економіка 
- Бізнес-економіка та аналітика 
- Управлінська економіка та 
конкурентна політика 
- Економіка та управління в НR-
індустрії 

1с,2,3 
1. Українська мова 
2. Математика 

1. Українська 
мова 
2. Математика 
або Історія 
України 
 

1. Українська мова 
та література або 
українська мова 
2. Математика 

1. Українська 
мова та 
література або 
українська мова 
 
2. Математика 
або історія 
України або 
іноземна мова 
або географія 
або біологія або 
фізика або 
хімія 

053 
Психологія 
Психологія 

2 - - 

071 
 
Облік і оподаткування 
Облік, аудит і податковий консалтинг 

1с,2,3 
1. Українська мова 
2. Математика 

1. Українська мова 
та література або 
українська мова 
2. Математика 

072 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 
- Міжнародний банківський бізнес 
- Податкова та митна справа 
- Фінанси, фінансовий менеджмент та 
страхування 

1с,2,3 
1. Українська мова 
2. Математика 

1. Українська мова 
та література або 
українська мова 
2. Математика 

073 

Менеджмент 
- Інформаційні та Інтернет-технології 
в менеджменті  (денна форма 2 курс) 
- Менеджмент організацій 

2 
 

2,3 
- - 

075 
Маркетинг 
Маркетинг та міжнародна логістика 

1с,2,3 
1. Українська мова 
2. Математика 

1. Українська мова 
та література або 
українська мова 
2. Математика 

076 

Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 
- Економіка та планування бізнесу 
- Економіка підприємства та 
організація підприємницької 
діяльності 

1с,2,3 
1. Українська мова 
2. Математика 

1. Українська мова 
та література або 
українська мова 
2. Математика 

241 
Готельно-ресторанна справа 
Економіка та організація готельно-
ресторанної справи 

2 - - 

242 
Туризм 
Економіка та організація туристичної 
діяльності 

1с,2 
1. Українська мова 
2. Математика 

1. Українська мова 
та література або 
українська мова 
2. Математика 

281 

Публічне управління та 
адміністрування 
Публічне управління та 
адміністрування 

2 - - 

292 
Міжнародні економічні відносини 
Міжнародні економічні відносини 

2 - - 

Примітки. 

*) 1с – місця за державним замовленням передбачені лише для вступників на 1 курс зі скороченим терміном 

навчання (відповідає навчальним планам  3 курсу) окрім спеціальності 242 Туризм (відповідає навчальному 

плану  2 курсу). 

Вагові коефіцієнти з кожного предмету дорівнюють 0,5. 
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ДОДАТОК 6 
до Правил прийому на навчання до ОНЕУ  

для здобуття вищої освіти у 2022 р.  

 

Підстави конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА 

на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 
 

Галузь знань 
Шифр та назва 

спеціальності  
Назва освітньої програми 

Джерела фінансування 

Бюджет Контракт 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 
051 «Економіка» Економіка 

МТНК (Магістерській тест навчальної компетенції) - 0,5 

 

Фаховий іспит в Університеті – 0,5 

07 «Управління та 

адміністрування» 

071 «Облік  і 

оподаткування» 

- Облік, аудит і оподаткування 

підприємницької діяльності 

- Міжнародний облік, аналіз і оподаткування   

072 «Фінанси, 

банківська справа  та 

страхування» 

- Управління діяльністю банків на 

фінансовому ринку  

- Управління публічними фінансами 

- Фінансовий та страховий менеджмент 

073 «Менеджмент» Менеджмент організацій 

075 «Маркетинг» Маркетинг та міжнародна логістика 

076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

- Економіка, планування та управління 

бізнесом 

- Муніципальне підприємництво 

- Економіка та стратегія розвитку 

підприємства 

29 «Міжнародні  

відносини» 

292 «Міжнародні 

економічні відносини» 
Міжнародні економічні відносини 

24 «Сфера 

обслуговування» 

242  «Туризм» Економіка та організація туристичної діяльності    
Фаховий іспит в 

Університеті  – 1,0 

Результати розгляду 

мотиваційних листів 
241 «Готельно-

ресторанна справа» 

Управління готельним та ресторанним   

бізнесом       

Примітки: Вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати 

результат МТНК, або скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови в Університеті.  
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ДОДАТОК 7 

до Правил прийому на навчання до ОНЕУ  

для здобуття вищої освіти у 2022 р. 
 

Вимоги до мотиваційних листів 

 

Загальні положення 

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі 

інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню 

програму (спеціальність) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та 

інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі 

необхідності вступником може бути додано матеріали, що підтверджують 

викладену в листі інформацію. 

Мотиваційний лист при вступі надається певними категоріями 

абітурієнтів. 

Мотиваційний лист надсилається вступником на електронну пошту 

abiturient@oneu.edu.ua згідно строків прийому заяв та документів, зазначених 

в «Правилах прийому до ОНЕУ».  

Отримання мотиваційного листа фіксується відповідальним 

співробітником приймальної комісії у журналі реєстрації. 

При порушенні строків подання або вимог до написання, мотиваційний 

лист не розглядається. 

 

 Вимоги до структури мотиваційного листа та його обсягу 

Мотиваційний лист є результатом особистої творчої праці абітурієнта. 

Одночасно мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що 

ставляться до ділових листів: 

зміст мотиваційного листа повинен бути лаконічним; 

текст повинен складатися із окремих структурних частин, що розбиваються 

на абзаци, кожен з яких має містити певну концепцію; 

лист не повинен мати емоційного відтінку, треба прагнути стриманості, 

розважливості, серйозності, практичності; 

простота у викладі, що можливість швидко зрозуміти зміст прочитаного; 

неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок. 

Структура мотиваційного листа повинна містити: 

«шапку»; 

звертання; 

вступ; 

основну та заключну частини. 

mailto:abiturient@oneu.edu.ua
https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv
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«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва 

закладу вищої освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та 

адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна 

адреса, номер телефону) – яка розташовується у правому верхньому куті листа. 

Звертання – ім’я, по батькові особи, якій адресується лист. Шанобливе 

звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає листу 

офіційного характеру та привертає увагу адресата. Звертання зазвичай 

виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру. 

Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим 

абзацом листа. У цьому абзаці викладається його мета і причина написання 

(наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). У цій частині варто коротко 

пояснити, чому вступник обрав саме Одеський національний економічний 

університет і як, на його думку, навчання в Університеті сприятиме його 

професійному розвитку і зростанню. 

В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно вплинути на 

вирішення питання про зарахування на навчання (академічні та соціальні 

здобутки, навички й здібності вступника).  

Основна частина є другим абзацом мотиваційного листа та може 

складатися з двох-трьох абзаців. 

Як логічне продовження вступної частини листа, її можна розпочати з 

характеристики професійних цілей вступника, описати, що саме його цікавить в 

обраній ним освітній програмі та професії, ким він себе бачить після завершення 

навчання тощо. Така інформація свідчить про те, що він усвідомлює, яку 

освітню програму обирає, яку професію хоче здобути, і що навчання допоможе 

йому стати хорошим фахівцем в обраній сфері. Саме в цьому абзаці вступник 

доводить, що він є вмотивованою особою з добре визначеною метою. 

У наступних абзацах вступнику потрібно описати: 

- свої здобутки, що можуть бути корисними для навчання за фахом 

(успіхи у навчанні, участь у проєктах і майстер-класах, володіння іноземними 

мовами тощо); 

- здобуті знання та навички, компетенції, що допоможуть при навчанні на 

обраній спеціальності; 

- добрі академічні результати з певних предметів, які пов’язані зі 

спеціальністю та ін.; 

- інформацію про соціальні навички, необхідні для здобуття професії та 

подальшої успішної роботи за фахом (наприклад, психологом, підприємцем,  

менеджером тощо). 

Заключна частина має завершуватись підсумком у два-три речення, які 

мають підтверджувати готовність вступника навчатись і вказують на його 
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впевненість у правильному виборі спеціальності (освітньої програми). 

Технічні вимоги до оформлення мотиваційного листа:  

формат сторінки – А4;  

шрифт – Times New Roman, 12; 

поля з усіх боків – 2 см; 

інтервал між рядками 1,0;  

обсяг тексту – 1 аркуш; 

формат файлу PDF або Microsoft Word.  

Зразок оформлення мотиваційного листа подано нижче у цьому Додатку. 

Приклади мотиваційних листів наведено нижче у цьому Додатку. 

 

Критерії та порядок розгляду мотиваційних листів 

Мотиваційні листи розглядаються з урахуванням  таких критеріїв: 

- відповідність змісту мотиваційного листа обраній спеціальності 

(освітній програмі), оригінальність викладання матеріалу; 

-  змістовність наведених аргументів; 

- відповідність запропонованій структурі мотиваційного листа; 

- обсяг та логіка викладання; 

- правопис та граматика; наявність орфографічних та стилістичних 

помилок. 

Мотиваційні листи, які мають орфографічні і стилістичні помилки або 

містять ознаки плагіату, а також подані без дотримання технічних вимог, не 

розглядаються. 

З урахуванням критеріїв, що визначені вище, мотиваційні листі 

групуються за неспадною від тих, де усі критерії розкриті максимально до 

таких, де є відхилення від максимальних вимог. 

Розгляд мотиваційного листа здійснюється комісією, склад якої 

затверджується головою приймальної комісії університету. 

Рішення комісії є остаточним, результати розгляду мотиваційних листів 

оприлюднюються на офіційному сайті Університету. 
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Зразок оформлення мотиваційного листа абітурієнта 

 

Голові приймальної комісії 

Одеського національного 

економічного університету  

Ковальову А. І. 

________________________________ 
(вказати П.І.Б. вступника) 

адреса проживання: 

 
(зазначити місце проживання) 

тел. 

________________________________ 

Електронна пошта: 

________________________________ 

 

Шановний Анатолію Івановичу! 
 

Звертаюся до Вас у зв’язку з моїм бажанням вступити до Одеського 

національного економічного університету на освітню програму ______________ 

___________________________________ спеціальності _____________________ 
(вказати назву освітньої програми)  

________________________________________ так як мрію стати фахівцем ____ 
(вказати назву спеціальності)  

___________________________________________________________________..  

(вказати у якій сфері чи галузі знань)  

Під час навчання у  _______________________________ досягнув успіхів  
(вказати, де навчався) 

у  ________________________________. Приймав участь у 

__________________. Захоплювався ________________________. Володію 

мовами (та інші досягнення). 

Вважаю себе гідним кандидатом для вступу до Одеського національного 

економічного університету. Докладатиму усіх зусиль для 

___________________________. 
                     (висновок)  

 

 

 

___  _________ __2022 р.      П.І.Б.  



80 
 

 

Приклади мотиваційного листа 

 

Голові приймальної комісії 

Одеського національного економічного 

університету  

Ковальову А. І. 

Максима Володимировича Черненка, 

адреса проживання: м. Одеса, 

вул. Морська, буд 7, кв. 128, 65000, 

тел. +380 (97) 000-00-00 

Електронна пошта: 

chernenko@gmail.com  

 

Шановний Анатолію Івановичу! 

Я, Максим Володимирович Черненко, звертаюся до Вас повідомляючи про своє 

бажання вступити на магістерську освітню програму «Управління готельним та ресторанним 

бізнесом» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». 

Хочу запевнити, що мій вибір освітньої програми та спеціальності є цілком свідомий, 

оскільки в мене дуже багато рідних та знайомих, які є випускниками минулих років за цією 

спеціальністю, які зараз працюють на керівних посадах підприємств готельно-ресторанного 

бізнесу. У розмовах з ними я усвідомив, що робота за цією спеціальністю, - це сучасний 

привабливий бізнес у закладах гостинності, справжнє покликання, яке супроводжуватиме 

мене усе життя.  

Моєю основною ціллю є оволодіння методами та технологіями стратегічного 

управління та розвитку бізнесу на міжнародному рівні. З цією метою я вивчав інформацію 

про різні університети та їхні магістерські програми, які б допомогли мені досягнути моєї 

мети. Коли я довідався про освітню програму «Управління готельним та ресторанним 

бізнесом» у Вашому університеті, у мене з’явилося бажання навчатися саме на ній. Як я 

з’ясував, на цій ОП вивчають дисципліни, пов’язані як з національним, так і міжнародним 

готельно-ресторанним бізнесом, а також значну увагу приділяють розвитку у студентів 

практичних та дослідницьких навичок, які є такими необхідними для створення власної 

кар’єри. Тож, ознайомившись з інформацією про цю освітню програму, я усвідомив, що вона 

є найкращою для мене з багатьох причин. 

Насамперед тому, що ця освітня програма охоплює галузі, які мене цікавлять 

найбільше: економіка, фінанси, менеджмент та управління підприємствами сфери готельно-

ресторанного бізнесу, менеджмент якості послуг, інноваційна діяльність підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу, маркетинг і комунікації. Я переконаний, що практичні 

заняття з цих навчальних дисциплін та практика на підприємствах, проходження якої 

забезпечує Ваш університет допоможуть мені здобути необхідні знання та набути навичок. 

Другою причиною є те, що майбутнє сучасного готельного та ресторанного бізнесу 

полягає не лише у внутрішній підприємницькій діяльності, але й у міжнародній співпраці. 

Ваш університет, який уклав численні угоди з зарубіжними вишами та організаціями, 

надасть мені найкращі можливості для вивчення бізнесу у міжнародному контексті. 

Наостанок, хочу подякувати Вам, що розглянули мою заяву і сподіваюсь на Вашу 

позитивну відповідь. 

Із повагою 

Черненко Максим Володимирович 

 

Дата             Підпис 
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Голові приймальної комісії 

Одеського національного економічного 

університету  

Ковальову А.І. 

Олени Володимирівни Марченко, 

адреса проживання: м. Одеса, 

вул. Київська, буд 7, кв. 128, 65000, 

тел. +380 (97) 000-00-00 

Електронна пошта: 

marchernenko@gmail.com  

 

Шановний Анатолію Івановичу! 

Добрий день! Мене звати Олена, і я мрію стати молодшим бакалавром Одеського 

національного економічного університету. Найбільше мене цікавить спеціальність «Облік та 

оподаткування».  

Відповідно до обраної мною майбутньої спеціальності, я закінчила курси 

бухгалтерського обліку. Зацікавилась програмами, які призначені для роботи у галузі 

бухгалтерії та оподаткування.  

З успішною діяльністю Вашого освітнього закладу я ознайомилася в 2021 році під час 

Дня Відкритих дверей. Мені сподобалися представлені провідними викладачами кафедри 

авторські розробки вдосконалення фінансової звітності, які я хотіла б опанувати та плідно 

працювати у майбутньому бухгалтером.  

У вільний від навчання час я відвідую додаткові курси з бухгалтерського обліку, 

англійської та німецької мов.  

Люблю спорт, захоплююся баскетболом, відвідую Одеську міську дитячо-юнацьку 

спортивну школу №5, разом із командою «Морячка» стала призеркою чемпіонату України 

(третє місце) з баскетболу серед шкільних команд (2020). Спорт допомагає мені долати не 

лише суперників на майданчику, але й досягати вершин в житті.  

Вважаю, що володіння такими важливими якостями, як наполегливість, 

організованість, дисциплінованість, працьовитість і усидливість, допоможе мені досягти 

успіхів у навчанні та майбутній кар’єрі бухгалтера.  

Брала участь у шкільній художній самодіяльності. З відповідальністю ставлюся до 

виконання кожного доручення, тому важливими для мене не тільки результат, але й 

можливість особистісного та професійного розвитку. Згодна на виконання цікавих 

громадських доручень.  

Дякую за увагу, сподіваюся на Вашу позитивну оцінку листа і даю обіцянку зробити 

все можливе, аби виправдати довіру.  

З повагою – Олена Марченко.  

 

У Додатку: свідоцтво про закінчення курсів з бухгалтерського обліку, грамота зі 

спортивних досягнень.  

 

Дата             Підпис 
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 ДОДАТОК  8 

до Правил прийому на навчання до ОНЕУ  

для здобуття вищої освіти у 2022 р. 

 

Порядок акредитації представників засобів масової інформації при 

приймальній комісії Одеського національного економічного університету 

 

1. Акредитація представників засобів масової інформації при приймальній 

комісії Університету здійснюється відповідно до Конституції України, законів 

України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про 

друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і 

радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про порядок висвітлення 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 

Україні засобами масової інформації», Правил прийому до ОНЕУ у 2022 р. 

(далі – Правила прийому). 

Метою акредитації є сприяння професійній діяльності акредитованих 

представників засобів масової інформації та оперативному, всебічному, 

об’єктивному інформуванню громадськості про діяльність Приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету через засоби масової 

інформації. 

2. Акредитація представників загальнонаціональних, регіональних та 

місцевих засобів масової інформації та незалежних журналістів здійснюється 

Приймальною комісією. 

3. Заявка про акредитацію подається до 14 червня 2022 року на ім’я 

ректора Одеського національного економічного університету до Приймальної 

комісії в письмовому вигляді на офіційному бланку засобу масової інформації 

за підписом керівника засобу масової інформації та засвідчується печаткою 

засобу масової інформації. 

Акредитація надається на період роботи Приймальної комісії університету 

строком з 12 липня до 30 серпня 2022 року. 

4. У заяві зазначається: 

- повна назва засобу масової інформації, тираж на час подання заявки (для 

друкованих засобів інформації), періодичність випуску, територія 

розповсюдження (мовлення), поштова та електронна адреса редакції, номери 

телефонів керівників засобу масової інформації; 

- прізвище, ім’я, по батькові головного редактора засобу масової 

інформації; 
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- прізвище, ім’я, по батькові представників засобу масової інформації, 

акредитація яких запитується, та їхній фах (журналіст, оператор, 

фотокореспондент тощо); 

- номери телефонів, електронні адреси осіб, акредитація яких запитується. 

5. До заявки додається: 

- фотокартка кожної особи, вказаної в заявці, в електронному вигляді; 

- копія документа, що підтверджує професійний фах заявника. Друковані 

засоби масової інформації та інформаційні агентства до заявки на акредитацію 

додають копію свідоцтва про їхню державну реєстрацію відповідним 

державним органом. 

Телерадіоорганізації до заявки на акредитацію додають копію ліцензії на 

право використання каналу та часу мовлення, виданої Національною радою 

України з питань телебачення і радіомовлення. 

6. Кожній акредитованій особі не пізніше, ніж за тиждень після подання 

документів для проходження акредитації, видається посвідчення 

(акредитаційна картка), у якій вказується прізвище, ім’я, по батькові, назва 

засобу масової інформації, посада (журналіст, технічний представник ЗМІ 

(оператор), яка дійсна тільки за наявності документа, що засвідчує особу. 

Акредитаційна картка надає право перебування представників засобів 

масової інформації в місцях проведення засідань приймальної комісії в 

університеті. 

Кількість представників ЗМІ – не більше двох представників від кожного 

акредитованого засобу масової інформації. 

7. Керівник засобу масової інформації в письмовій формі повідомляє 

Приймальну комісію Одеського національного економічного університету про 

втрату або пошкодження певної акредитаційної картки та може одночасно у 

зв’язку з цим звернутися з поданням про поновлення акредитаційної картки. 

У разі звільнення журналістів чи технічного працівника засобу масової 

інформації, який користувався акредитаційною карткою, керівник відповідного 

засобу масової інформації у триденний строк письмово повідомляє про це 

Одеський національний економічний університет. 

8. Інформація про час та місце проведення засідань Приймальної комісії 

повідомляється акредитованим особам після надання запиту до Приймальної 

комісії відповідно до пункту 2 розділу ХVI Умов прийому. 

9. Працівники засобів масової інформації можуть бути позбавлені 

акредитації приймальною комісією в разі порушення ними: законів України, 

зокрема тих, що регулюють діяльність засобів масової інформації, порядку 

роботи Приймальної комісії, допуску до приміщень ОНЕУ, порядку доступу до 

інформації та документів і технічних засобів, вимог професійної етики. У разі 
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позбавлення перепустки (акредитації) журналістові чи технічному працівникові 

засобу масової інформації Приймальною комісією надається письмове 

повідомлення про це із зазначенням підстав, за якими відбулося позбавлення 

акредитації. Повідомлення одночасно надсилається до засобу масової 

інформації, який подав відповідну заявку на акредитацію. 

10. Спори, які виникають у зв’язку з висвітленням роботи Приймальної 

комісії засобами масової інформації, вирішуються в порядку, установленому 

чинним законодавством України. 
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