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Провадження освітньої діяльності в Київському кооперативному інституті 

бізнесу і права (далі – ККІБП) здійснюється відповідно до "Реєстру суб'єктів 

освітньої діяльності" Міністерства освіти і науки України  

https://registry.edbo.gov.ua/.  

Ці Правила є обов’язковими в Київському кооперативному інституті бізнесу і 

права під час вступної кампанії 2022 року. 

Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти в Київському 

кооперативному інституті бізнесу і права є ліцензія на провадження освітньої 

діяльності Міністерства освіти і науки України. 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського 

кооперативного інституту бізнесу і права (далі – Приймальна комісія) відповідно до 

Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392 (зі 

змінами внесеними Наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 

року № 400). 

Ректор ККІБП забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих 

Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії. 

 

 

1. ПЕРЕЛІК АКРЕДИТОВАНИХ ТА НЕАКРЕДИТОВАНИХ ОСВІТНІХ 

ПРОГРАМ (АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ 

СЕРТИФІКАТАМИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ВІДПОВІДНИХ ОСВІТНІХ 

ПРОГРАМ, СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ), А ТАКОЖ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ, 

ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИЙОМ НА КОЖНИЙ РІВЕНЬ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1.1. Прийом на навчання до ККІБП здійснюється в межах ліцензованого обсягу 

для кожного ступеня та спеціальності. Прийом на навчання на другий та наступні 

курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу, який формується 

деканатом інституту станом на кінець навчального року. 

1.2. Акредитація та конкурсні пропозиції освітнього ступеня "Бакалавр" 
 

Назва 

спеціальності, 

тип програми 

бакалавра 

Назва 

освітньої 

програми 

Конкурсна 

пропозиція, 

осіб 

Інформація 

про 

ліцензування 

Інформація 

про акредитацію 

(071) Облік і 

оподаткування 

Облік і 

оподаткування 60 

Наказ МОН 

від 19.12.2016  

№ 1565 

Протокол №8 

НАЗЯВО від 

17.05.2022 



(072) Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

60 

Наказ МОН 

від 19.12.2016  

№ 1565 

Сертифікат 

акредитації 

спеціальності 

ІП 11001791,  

дійсний до 

01.07.2022 

(081) Право Право 55 

Наказ МОН 

від 19.12.2016  

№ 1565 

Сертифікат 

акредитації 

освітньої програми - 

277, дійсний до 

14.05.2025 

(076) 

Підприємницт

во, торгівля та 

біржова 

діяльність 

Підприємницт

во, торгівля та 

біржова 

діяльність 

55 

Наказ МОН 

від 19.12.2016  

№ 1565 

Сертифікат 

акредитації 

освітньої програми - 

576, дійсний до 

23.07.2025 

(181) Харчові 

технології 

Харчові 

технології 
55 

Наказ МОН 

від 19.12.2016  

№ 1565 

Сертифікат 

акредитації 

спеціальності 

ІП 11001792,  

дійсний до 

01.07.2021 

 

1.3. Акредитація та конкурсні пропозиції освітнього ступеня "Магістр" 
 

Назва 

спеціальності, 

тип програми 

магістра 

Назва 

освітньої 

програми 

Конкурсна 

пропозиція, 

осіб 

Інформація 

про 

ліцензування 

Інформація 

про акредитацію 

(071) Облік і 

оподаткування 

Облік і 

оподаткуванн

я 

20 

Наказ МОН 

від 26.04.2021 

№ 53-л 

Сертифікат 

акредитації  

спеціальності 

НІ 1193609, 

дійсний до 

01.07.2021 

(072) Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

20 

Наказ МОН 

від 26.04.2021 

№ 53-л 

Сертифікат 

акредитації  

спеціальності 

НІ 1193608, 

дійсний до 

01.07.2022 



(076) 

Підприємницт

во, торгівля та 

біржова 

діяльність 

Товарознавств

о і 

торговельне 

підприємницт

во 

30 

Наказ МОН 

від 26.04.2021 

№ 53-л 

Сертифікат 

акредитації  

освітньої програми 

ІП 11000594, 

дійсний до 

01.07.2022 

(081) Право Правознавство 30 

Наказ МОН 

від 26.04.2021 

№ 53-л 

Сертифікат 

акредитації  

освітньої програми 

ІП 11000595, 

дійсний до 

01.07.2022 

(181) Харчові 

технології 

Харчові 

технології 20 

Наказ МОН 

від 26.04.2021 

№ 53-л 

Сертифікат 

акредитації  

спеціальності 

НІ 1193610, 

дійсний до 

01.07.2021 

 

1.4. Акредитація та конкурсні пропозиції освітнього ступеня "Доктор 

філософії" 
 

Назва спеціальності, 

тип програми 

магістра 

Конкурсна 

пропозиція, 

осіб 

Інформація 

про ліцензування 

Інформація 

про акредитацію 

(051) Економіка 12 
Наказ МОН від 

26.04.2021 № 53-л 

На момент складання 

правил не підлягає 

акредитації по строку 

(071) Облік і 

оподаткування 
12 

Наказ МОН від 

26.04.2021 № 53-л 

На момент складання 

правил не підлягає 

акредитації по строку 

(081) Право 5 
Наказ МОН від 

26.04.2021 № 53-л 

На момент складання 

правил не підлягає 

акредитації по строку 
 

1.5. Небюджетні конкурсні пропозиції ККІБП можуть вноситись до ЄДЕБО до 

24 червня 2022 року. Створення будь-яких нових конкурсних пропозицій для 

здобуття освітніх ступенів на основі: повної загальної середньої освіти / ОКР 

Молодший спеціаліст / ОС Бакалавр / ОКР Спеціаліст/ ОС Магістр у період від 24 

червня 2022 року до 15 серпня 2022 року не здійснюється. 

1.6. Небюджетні конкурсні пропозиції можуть створюватися за потреби: 

- для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю особами, які 

здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти чи здобувають 

його не менше ніж один рік та виконують у повному обсязі індивідуальний 



навчальний план; 

- для вступу на старші курси з нормативним терміном навчання; 

- для вступу через освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна»; 

- для вступу за додатковим набором (після 01 вересня 2022 року). 

1.7. Інформування вступників (платників освітніх послуг) про ліцензований 

обсяг, обсяг місць, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітньо-

професійними програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо 

вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до ККІБП здійснюється на 

підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсторінки ЄДЕБО за такою 

електронною адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/. 

1.8. Для здобуття ступенів вищої освіти в Київському кооперативному інституті 

бізнесу і права приймаються: 

 особи, які здобули повну загальну середню освіту (11 кл.) - на І-й курс 

освітнього ступеня бакалавр; 

 особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста / 

освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра - на ІІ-й курс за 

неспорідненою спеціальністю освітнього ступеня бакалавр; 

 особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста / 

освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра - на ІІІ-й курс за 

спорідненою спеціальністю освітнього ступеня бакалавр; 

 особи, які здобули освітній ступінь бакалавра / спеціаліста / магістра - для 

здобуття ступеня бакалавра / магістра; 

 особи, які здобули освітній ступінь спеціаліста / магістра - для здобуття 

ступеня доктора філософії. 

1.9. Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються 

особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей 081 «Право» або 293 

«Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне 

право». 

1.10. 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 вступників на відповідні освітні 

програми. 

1.11. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особам, які здобули 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ККІБП перезараховує 

кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти (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).  

1.12. Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на 

основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були 

відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають 



право бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо-

кваліфікаційним рівнем за індивідуальним навчальним планом за тією самою або 

спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в іншому 

закладі вищої освіти. 

1.13. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) 

відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом вступників на навчання 

проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує ККІБП. Назви 

конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень державною мовою і 

можуть дублюватися іншими мовами. 

1.14. Особливості прийому на навчання до ККІБП осіб, які проживають на 

тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, 

визначаються наказом № 271. 

1.15. Особливості прийому до ККІБП осіб, місцем проживання яких є 

територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), 

територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 

і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення 

або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року, визначаються наказом № 271. 

1.16. Правила прийому на освітній ступінь "Доктор філософії" формуються 

відділом аспірантури ККІБП і подаються окремим додатком до даних правил 

прийому (додаток Б). 

 

 

2. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР, ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
 

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за 

результатами вступних випробувань або розгляду мотиваційних листів відповідно 

до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року 

№ 392 (зі змінами внесеними Наказом Міністерства освіти і науки України від 02 

травня 2022 року № 400). 

2.1. Для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти – у формі національного 

мультипредметного тесту (НМТ) або зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), 

індивідуальної усної співбесіди, вступного іспиту. У 2022 році приймаються 

сертифікати ЗНО 2019, 2020, 2021 та НМТ 2022 років. 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. 

2.2. На другий курс (на основі освітньо-професійного ступеня фахового 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#n11


молодшого бакалавра) приймаються документи - за неспорідненою спеціальністю, 

на третій курс - за спорідненою спеціальністю; 

2.3. 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. У 2022 році приймаються сертифікати ЗНО 2019, 2020, 

2021 та НМТ 2022 років. 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. 

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

ступеня вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» – за результатами 

магістерського комплексного тесту, або результатами тесту з права, єдиного 

фахового вступного випробування з права та результати єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях), індивідуальної усної 

співбесіди або розгляду мотиваційних листів в передбачених цими Правилами 

випадках. Результати єдиного фахового вступного випробування з права та 

результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років за бажанням 

вступника можуть бути зараховані замість оцінок магістерського комплексного 

тесту з права та іноземної мови відповідно, якщо різниця балів єдиного фахового 

вступного випробування та єдиного вступного іспиту та магістерського 

комплексного тесту з відповідних складових не перевищує 15 балів. У передбачених 

цим Порядком випадках замість результатів магістерського комплексного тесту 

використовуються результати індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови та 

права. 

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

ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 07 «Управління та 

адміністрування» – у формі магістерського тесту навчальної компетентності, 

фахового іспиту, індивідуальної усної співбесіди або розгляду мотиваційних листів 

в передбачених цими Правилами випадках. 

2.6. Для вступу на інші спеціальності - результати розгляду мотиваційних 

листів (відповідно до Правил прийому).  

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

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти (магістра, спеціаліста) за 

іншими спеціальностями - у формі розгляду мотиваційних листів в передбачених 

цими Правилами випадках. 

2.8. У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з 

особливими освітніми потребами заклад вищої освіти має забезпечити відповідні 

умови для проходження ними індивідуальних усних співбесід / фахових іспитів. 

2.9. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття 

ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів зі спеціальності та 



іноземної мови, а також результати інших форм вступних випробувань (у формі 

іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій чи досягнень), якщо вони 

передбачені Правилами прийому. Конкурсний відбір проводиться на основі 

конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.  

2.10. Для конкурсних пропозицій ККІБП самостійно визначає перелік 

конкурсних предметів. При цьому першим конкурсним предметом є українська мова 

/ українська мова і література, другий конкурсний предмет для здобуття ступеня 

бакалавра обирається ККІБП з математики, історії України, а третій конкурсний 

предмет обирається з переліку загальноосвітніх предметів, з яких проводиться 

зовнішнє незалежне оцінювання (іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія, 

історія України). Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, 

вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2019-2022 років з однієї з 

іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд. 

2.11. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним 

сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або 

сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); 

німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); 

французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), 

звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення 

результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів 

вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. 

2.12. Відповідно до Правил прийому особам, які вступають до аспірантури з 

іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра 

(спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. 

Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору визначаються 

Правилами прийому. 

2.13. Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів 

співбесіди, затверджують голови приймальних комісій закладів вищої освіти не 

пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми співбесід, 

вступних іспитів, фахових випробувань, оприлюднюються на вебсайті ККІБП. У 

програмах мають міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок 

оцінювання підготовленості вступників. 

2.14. Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

та для вступників на основі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, які вони проходять замість зовнішнього незалежного оцінювання чи 

національного мультипредметного тесту, проводяться за програмами зовнішнього 

незалежного оцінювання. Вступні іспити з іноземної мови для вступників на 

здобуття освітнього ступеня магістра проводяться за програмою єдиного вступного 

іспиту. Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами 

вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового бала. 

2.15. 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 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. 

2.16. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених ККІБП, 

розглядає апеляційна комісія ККІБП, склад та порядок роботи якої затверджуються 

наказом його керівника. 

2.17. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних 

показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО. 

2.18. 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 

цьому закладі вищої освіти. 

 

 

3. ВИЧЕРПНИЙ ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ КОНКУРСНОГО БАЛА 

 

3.1.  Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3  

 або КБ = МЛ 

Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється 

таким, що дорівнює 200. 

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для кожної спеціальності визначені в 

додатку Г до цих Правил. 

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. 

3.2. 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 × П1 +0,5 × П2  

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

3.3. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з спеціальності 081 

«Право» за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = 0,3 × П1 + 0,7 × П2 

де П1 - оцінка блоку магістерського комплексного тесту (або індивідуальної 

усної співбесіди у передбачених цими Правилами випадках) з іноземної мови або 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (за шкалою від 100 до 



200 балів). Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови магістерського 

комплексного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку до цих Правил; П2 - 

оцінка блоку магістерського комплексного тесту (або індивідуальної усної 

співбесіди у передбачених цим Порядком випадках) з права або єдиного вступного 

фахового випробування 2019-2021 років (за шкалою від 100 до 200 балів), Таблиця 

переведення тестових балів з права магістерського комплексного тесту до шкали 100-

200 наведена в додатку до цих Правил; 

3.4. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей 

галузей знань 07 «Управління та адміністрування" за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 × 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 

додатку В до цих Правил; 

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

3.5. 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) = МЛ 

де МЛ – мотиваційний лист. 

За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись принцип 

рівності прав вступників. 

3.6. Заклад вищої освіти у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне 

значення кількості балів із вступних випробувань (конкурсного бала), з якими 

вступник допускається до участі у конкурсі. 

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не  може 

бути менше ніж 140 балів для спеціальності галузі знань 08 «Право». 

. 

 
4. ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ, З ЯКИХ ВСТУПНИКИ МАЮТЬ 

ПОДАВАТИ СЕРТИФІКАТ ЗНО / НМТ 

 

4.1. Для вступу на бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти: 
 

Спеціальність 

Перелік конкурсних предметів 

в сертифікаті ЗНО / НМТ 

Перелік вступних іспитів 

Мінімальна 

кількість 

балів 

071 
Облік 

і оподаткування 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика 100 

3. Іноземна мова / Географія / Історія 

України / Біологія / Фізика / Хімія 

100 

072 Фінанси, 1. Українська мова та література 100 



банківська справа 

та страхування 

2. Математика 100 

3. Іноземна мова / Географія / Історія 

України / Біологія / Фізика / Хімія 100 

076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова діяльність 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика 100 

3. Іноземна мова / Географія / Історія 

України / Біологія / Фізика / Хімія 100 

081 Право 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Математика / Іноземна мова 100 

181 
Харчові 

технології 

1. Українська мова / Українська мова 

та література 100 

2. Математика 100 

3. Іноземна мова / Географія / Історія 

України / Біологія / Фізика / Хімія 100 
 

4.2. Для вступу на бакалаврат на основі молодшого спеціаліста / фахового 

молодшого бакалавра: 
 

Спеціальність 

Перелік конкурсних предметів 

в сертифікаті ЗНО / НМТ 

Перелік вступних іспитів 

Мінімальна 

кількість 

балів 

071 
Облік 

і оподаткування 

1. Українська мова та література 

2. Математика / Історія України / 

Іноземна мова / Біологія / Географія / 

Фізика / Хімія 

100 

 

100 

072 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

1. Українська мова та література 

2. Математика / Історія України / 

Іноземна мова / Біологія / Географія / 

Фізика / Хімія 

100 

 

100 

076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова діяльність 

1. Українська мова та література 

2. Математика / Історія України / 

Іноземна мова / Біологія / Географія / 

Фізика / Хімія 

100 

 

100 

081 Право 

1. Українська мова та література 

2. Історія України / Математика / 

Іноземна мова / Географія / Фізика / 

Хімія / Біологія 

100 

 

100 

 

4.3.Для вступу на бакалаврат спеціальності 181 "Харчові технології" на основі 

молодшого спеціаліста / фахового молодшого бакалавра/бакалавр 
 

Спеціальність 
Перелік 

конкурсних предметів 



181 Харчові технології Мотиваційний лист 

 

4.4. Магістр за спеціальністю 181 "Харчові технології" на базі ОС «Бакалавр»: 
 

Спеціальність 
Перелік 

конкурсних предметів 

181 Харчові технології Мотиваційний лист 

 

4.5. Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подати сертифікати 

зовнішнього незалежного оцінювання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на 

основі здобутого ступеня вищої освіти «Бакалавр»: 
 

Спеціальність 

Перелік 

конкурсних предметів 

в сертифікаті ЗНО, вступних іспитів 

Мінімальна 

кількість 

балів 

081 Право 

Блок 1. Тест загальної навчальної 

компетентності (ТЗНК). Оцінка блоку 

магістерського комплексного тесту 

(або індивідуальної усної співбесіди у 

передбачених Правилами випадках) з 

іноземної мови або єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови 

2019-2021 років (за шкалою від 100 

до 200 балів). 

100 

Блок 2. - оцінка блоку магістерського 

комплексного тесту (або 

індивідуальної усної співбесіди) у 

передбачених правилами випадках) з 

права або єдиного вступного 

фахового випробування 2019-2021 

років (за шкалою від 100 до 200 балів) 

100 

071 
Облік 

і оподаткування 

Оцінка магістерського тесту 

навчальної компетентності МНТ (або 

індивідуальної усної співбесіди з 

іноземної мови )  

100 

Фаховий іспит ( в ККІБП) 100 

072 

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

Оцінка магістерського тесту 

навчальної компетентності МНТ (або 

індивідуальної усної співбесіди з 

іноземної мови )  

100 

Фаховий іспит ( в ККІБП) 100 

076 

 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

Оцінка магістерського тесту 

навчальної компетентності МНТ (або 

100 



діяльність індивідуальної усної співбесіди з 

іноземної мови )  

Фаховий іспит ( в ККІБП) 100 

 

4.6. Магістр на базі ОС «Магістр» / ОКР «Спеціаліст» 
 

Спеціальність 
Перелік 

конкурсних предметів 

071 Облік і оподаткування Мотиваційний лист 

072 Фінанси, банківська справа та страхування Мотиваційний лист 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Мотиваційний лист 

181 Харчові технології Мотиваційний лист 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У 

КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

5.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви: 

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

- тільки у паперовій формі: 

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

батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі 

про здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього 

незалежного оцінювання; 

у разі подання іноземного документа про освіту; 

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів; 

для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом 

восьмим підпункту 1 пункту 8 розділу VІІ Умов прийому на навчання до закладів 

вищої освіти України; 

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в 

електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії 

закладу вищої освіти. 

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних 

предметів у закладі вищої освіти, першочергового зарахування, у разі подання 

документів іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в 

Україні, вступники одночасно з поданням заяви в електронній формі подають копії 

(сканкопії) підтвердних документів. 

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти 

фізичних та / або юридичних осіб не більше 20 заяв. 



5.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 

електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією ККІБП 

у порядку, визначеному законодавством. 

5.3. ККІБП створює консультаційний центр при приймальній комісії для 

надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники 

можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з 

метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, 

завантаження додатка до документа про освіту, на основі якого відбувається вступ, 

довідки про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до 

Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. 

5.4. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії 

ККІБП. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа 

приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви. 

5.5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності (предметної спеціальності / спеціалізації / освітньої програми) та 

форми здобуття освіти. Під час подання заяв на відкриті та фіксовані (закриті) 

конкурсні пропозиції вступники обов’язково 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 або регіонального 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 або 

регіонального замовлення. 

5.6. Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти 

вступники подають окремі заяви. 

5.7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє 

оригінали: 

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

України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 

- військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, 

передбачених законодавством); 

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

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

- документів, які підтверджують право вступника на зарахування за 

співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної 

загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для 

здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра замість єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови та / або єдиного фахового вступного 

випробування. 

5.8. Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або 

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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n177
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n187
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
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територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, 

подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказами № 560, № 

697 відповідно. 

5.9. Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь 

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

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

документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

5.10. 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, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус»; 

- копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім 

випадків, передбачених законодавством); 

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

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до 

нього; 

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного фахового 

вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених цими Умовами 

випадках); 

- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;  

- за власним бажанням вступник може надати: характеристику, документ про 

стан здоров'я тощо. 

5.11. ККІБП на вебсторінці забезпечує електронну реєстрацію на участь у 

вступному іспиті, за умови подання вступником сканованих копій (фотокопій) 

документів шляхом надсилання останніх на електронну пошту приймальної комісії. 

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

наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з 

фотокарткою. 

5.13. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 

умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних 

іспитів на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в 

конкурсі за результатами вступних іспитів під час вступу на здобуття ступеня 

магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право», вступник подає особисто під час 

подання документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно 

до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для 

отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за 

результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, 

унеможливлюють їх реалізацію. 

5.14. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 

умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та / або юридичних 

осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0795-16
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освіти, вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на 

місця за кошти фізичних та / або юридичних осіб, але не пізніше ніж 06 серпня.  

5.15. Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) 

комісія ККІБП, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, 

військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії 

документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

5.16. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання 

спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за 

результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, 

спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів під час 

вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, 

магістра за спеціальністю 081 «Право» 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 та за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів. 

5.17. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає 

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

закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО 

або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня 

після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових 

списків вступників здійснюється на офіційному вебсайті ККІБП на підставі даних, 

внесених до ЄДЕБО. 

5.18. 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 

вступних іспитів, зарахування за співбесідою, фіксуються в заяві вступника та 

підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій 

формі. 

5.19. 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 щодо 

поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його особистим 

підписом під час подання заяви у паперовій формі. 

5.20. Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв 

скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, 

зареєстровану та допущену до конкурсу у ККІБП, без права подання нової заяви з 

такою ж пріоритетністю. 

5.21. Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована ККІБП 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. 

5.22. 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 зв'язку або електронного 

зв'язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого 

вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю. 

5.23. 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. 

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

духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання 

Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення 

вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи) щодо визнання зазначеного 

документа у встановленому законодавством порядку. 

5.25. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня 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 31 березня 

2015 року № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного 

зразка», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою від 22 липня 2015 року № 645 «Про 

документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і 

додатки до них». 

5.26. Подані оригінали документів зберігаються у ККІБП протягом усього 

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

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

особисто пред’являє приймальній (відбірковій) комісії закладу вищої освіти 

свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану щодо відповідної зміни та 

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

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

зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією. 

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

осіб додатково укладається договір між ККІБП та фізичною (юридичною) особою, 

яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе 

фінансові зобов’язання щодо її оплати. 

5.28. У 2022 році зарахування на навчання за кошти фізичних та / або 

юридичних осіб може проводитись на підставі поданих вступниками копій 

необхідних документів шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з 

обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в 

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

накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, 

на електронну адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/645-2015-%D0%BF


освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені Правилами прийому закладу вищої 

освіти. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення 

на поштовому конверті. У такому випадку надання оригіналів необхідних 

документів, укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та 

вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх 

вступників) та договору між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) 

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

здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання». 

5.29. Під час прийому документів приймальна комісія формує особові справи 

вступників відповідно до Положення про порядок формування, ведення, зберігання 

особових справ студентів затвердженим наказом ректора ККІБП № 319 від 

24.10.2019 р. 

 

 

6. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ 

 

6.1. «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) - І-й курс: 

071 "Облік і оподаткування" 

072 "Фінанси банківська справа та страхування" 

076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

081 "Право" 

181 "Харчові технології" 
 

ЕТАП 

ДЕННА ФОРМА 

НАВЧАННЯ 
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 

Основна 

сесія 

Додаткова 

сесія 
І сесія ІІ сесія ІІІ сесія 

Реєстрація 

електронних 

кабінетів 

вступників  

з 01 липня до 31 жовтня 

Медичні 

огляди  

Результати медичних оглядів надаються до дати, що передує 

останньому дню прийому заяв та документів 

Розгляд 

мотиваційних 

листів 

24.08.2022 

- 

26.08.2022 

16.11.2022

-

18.11.2022 

24.08.2022

-

26.08.2022 

17.10.2022 

- 

19.10.2022 

16.11.2022

-

18.11.2022 

Прийом заяв та 

документів 

З 29.07.2022 

до 8.08.2022 

(на основі 

ІУС) 

до 23.08.2022 

(на основі 

НМТ) 

17.10.2022 

- 

15.11.2022 

29.07.2022 

- 

23.08.2022 

15.09.2022 

- 

14.10.2022 

17.10.2022 

- 

15.11.2022 



Індивідуальні 

усні співбесіди 

(ІУС) 

09.08.2022 

- 

16.08.2022 

18.11.2022 

- 

19.11.2022 

09.08.2022

-

16.08.2022 

17.10.2022 

- 

18.10.2022 

18.11.2022 

- 

19.11.2022 

Рейтингові 

списки списків 

вступників, які 

вступають на 

основі ЗНО / 

НМТ 

02.09.2022 

(не раніше 2 

вересня) 

26.11.2022 

до 12.00 

 

02.09.2022 

(не раніше 

2 вересня 

26.10.2022 

до 12.00 

26.11.2022 

до 12.00 

Виконання 

вимог до 

зарахування 

05.09.2022 

(до 18.00) 

29.11.2022 

(до 18.00) 

05.09.2022 

(до 18.00) 

27.10.2022 

 

29.11.2022 

(до 18.00) 

Зарахування 

вступників 

06.09.2022 

(не пізніше 

30.09.2022) 

30.11.2022 

 

06.09.2022 28.10.2022 30.11.2022 

Зарахування вступників 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  

Поновлення / 

переведення  
01.07.2022-31.08.2022 

 

 

6.2. «Бакалавр» на основі ОКР Молодшого спеціаліста / ОПС Фахового 

молодшого бакалавра / ОС Бакалавра / ОКР Спеціаліста / ОС Магістра - ІІ-й / ІІІ-й 

курс: 

071 "Облік і оподаткування" 

072 "Фінанси банківська справа та страхування" 

076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

081 "Право" 

181 "Харчові технології 
 

ЕТАП 

ДЕННА ФОРМА 

НАВЧАННЯ 
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 

Основна 

сесія 

Додаткова 

сесія 
І сесія ІІ сесія ІІІ сесія 

Реєстрація 

електронних 

кабінетів 

вступників  

з 01липня до 31 жовтня 

Медичні 

огляди  

Результати медичних оглядів надаються до дати, що передує 

останньому дню прийому заяв та документів 

Розгляд 

мотиваційних 

24.08.2022-

26.08.2022 

16.11.2022-

18.11.2022 

24.08.2022-

26.08.2022 

17.10.2022-

19.10.2022 

16.11.2022-

18.11.2022 



листів 

Прийом заяв та 

документів 

З 29.07.2022 

до 8.08.2022 

(на основі 

ІУС) 

до 23.08.2022 

(на основі 

НМТ) 

17.10.2022- 

15.11.2022 

29.07.2022-

23.08.2022 

15.09.2022-

14.10.2022 

17.10.2022-

15.11.2022 

Індивідуальні 

усні співбесіди 

(ІУС) 

09.08.2022-

16.08.2022 

18.11.2022-

19.11.2022 

09.08.2022-

16.08.2022 

17.10.2022-

18.10.2022 

18.11.2022-

19.11.2022 

Рейтингові 

списки списків 

вступників, які 

вступають на 

основі ЗНО / 

НМТ 

07.09.2022 

(не раніше 7 

вересня) 

26.11.2022 

до 12.00 

02.09.2022 

(не раніше 2 

вересня 

26.10.2022 

до 12.00 

26.11.2022 

до 12.00 

Виконання 

вимог до 

зарахування 

08.09.2022 

(до 18.00) 

29.11.2022 

(до 18.00) 

05.09.2022 

(до 18.00) 
27.10.2022 

29.11.2022 

(до 18.00) 

Зарахування 

вступників 

09.09.2022 

(не пізніше 

30.09.2022) 

30.11.2022 

06.09.2022 28.10.2022 30.11.2022 

Зарахування вступників 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  

Поновлення / 

переведення  
01.07.2022-31.08.2022 

 

«Магістр» на основі ОС Бакалавр/ ОКР Спеціаліста/ОС Магістра: 

071 "Облік і оподаткування" 

072 "Фінанси банківська справа та страхування" 

076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

081 "Право" 

181 "Харчові технології" 
 

ЕТАП 

ДЕННА ФОРМА 

НАВЧАННЯ 
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 

Основна 

сесія 

Додаткова 

сесія 
І сесія ІІ сесія ІІІ сесія 

Реєстрація 

електронних 

кабінетів 

вступників  

з 01 серпня до 31 жовтня 



Медичні 

огляди  

Результати медичних оглядів надаються до дати, що передує 

останньому дню прийому заяв та документів 

Розгляд 

мотиваційних 

листів 

24.08.2022 

26.08.2022 

на осн. ІУС 

16.09.2022-

17.09.2022 

на основі 

НМТ 

 

 

16.11.2022

-

18.11.2022 

24.08.2022

-

26.08.2022 

17.10.2022 

- 

19.10.2022 

16.11.2022

-

18.11.2022 

Прийом заяв та 

документів 

16.08.2022 

до 

23.08.2022 

(на основі 

ІУС) 

до 15.09.2022 

(на основі 

НМТ) 

17.10.2022 

- 

15.11.2022 

16.08.2022 

до 

23.08.2022 

(на основі 

ІУС) 

до 

15.09.2022 

(на основі 

НМТ) 

15.09.2022 

- 

14.10.2022 

17.10.2022 

- 

15.11.2022 

Індивідуальні 

усні співбесіди 

(ІУС) 

25.08.2022 

- 

31.08.2022 

18.11.2022 

- 

19.11.2022 

25.08.2022 

- 

31.08.2022 

17.10.2022 

- 

18.10.2022 

18.11.2022 

- 

19.11.2022 

Рейтингові 

списки списків 

вступників, які 

вступають на 

основі ЗНО / 

НМТ 

17.09.2022 

 

26.11.2022 

до 12.00 

 

17.09.2022 

 

26.10.2022 

до 12.00 

26.11.2022 

до 12.00 

Виконання 

вимог до 

зарахування 

19.09.2022 

(до 18.00) 

29.11.2022 

(до 18.00) 

19.09.2022 

(до 18.00) 

27.10.2022 

 

29.11.2022 

(до 18.00) 

Зарахування 

вступників 

20.09.2022 

 

30.11.2022 

 

20.09.2022 28.10.2022 30.11.2022 

Зарахування вступників 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  

Поновлення / 

переведення  
01.07.2022-31.08.2022 

 

 

7. ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 



(ДНІ ТИЖНЯ ТА ГОДИНИ) 

 

Понеділок – П’ятниця  900 – 1800 

Обідня перерва            1200 – 1300 

Субота - Неділя                      900 – 1300 

 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ, СПОСІБ ТА 

МІСЦЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

8.1. Для проведення вступних випробувань у ККІБП створюються 

екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання 

на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються 

фахові екзаменаційні комісії. 

8.2. Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного 

предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути зараховані для участі у 

конкурсному відборі на іншу спеціальність у ККІБП. 

8.3. Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі повної 

загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Вступні 

іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за 

програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу 

освіту на основі повної загальної середньої освіти. 

8.4. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються ККІБП не пізніше ніж за 

три місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань 

оприлюднюються на веб-сайті ККІБП та в приймальній комісії. Програми співбесід 

затверджуються головою приймальної комісії ККІБП не пізніше ніж за три місяці до 

початку прийому документів. 

8.5. Критерії оцінювання, структура оцінки та порядок оцінювання 

мотиваційних листів розробляються та затверджуються головами приймальних 

комісій закладу вищої освіти не пізніше ніж за один місяць до початку прийому 

мотиваційних листів та оприлюднюються на вебсайті закладу освіти. В цей же строк 

головою приймальної комісії затверджується склад комісії з оцінювання 

мотиваційних листів, до якої можуть входити представники роботодавців (за 

згодою).  

Заклад вищої освіти у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне 

значення кількості балів із вступних випробувань (конкурсного балу), з якими 

вступник допускається до участі у конкурсі. 

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може 

бути менше ніж: 140 балів - для спеціальностей галузей знань 08 «Право». 

8.6. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових 

випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше ніж 

один рік, після чого знищуються, про що складається акт. Роботи вступників, 

виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які 

прийняті на навчання, зберігаються протягом періоду навчання в особовій справі 



студента, після чого знищуються, про що складається акт. 

8.7. 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 випробувань не допускається. 

8.8. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені у ККІБП, 

розглядає апеляційна комісія ККІБП, склад та порядок роботи якої затверджуються 

наказом ректора. 

8.9. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до ЄДЕБО. 

8.10. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного 

предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для 

участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в цьому закладі. У разі 

зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання за результатами апеляцій приймальна комісія, після відповідного 

повідомлення ЄДЕБО, вносить відповідні зміни в документацію, перераховує 

конкурсний бал. 

8.11. Інформацію про призерів (осіб, нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів) 

IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та III етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Малої академії наук України приймальні комісії отримують з ЄДЕБО. 

Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на 

офіційному веб-сайті закладу на підставі даних, внесених до ЄДЕБО. 

8.12. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 

 вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди 

(тільки на основі повної загальної середньої освіти); 

 вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 

8.13. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, 

впорядковуються за алфавітом. 

8.14. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

 ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма 

навчання; 

 прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

 конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою); 

 пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки на основі повної 

загальної середньої освіти); 

 ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних 

іспитів (тільки на основі повної загальної середньої освіти). 

8.15. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та 

оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті закладу. 

8.16. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після вимог для 

зарахування на навчання з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку 



вступників. При оновленні списків рекомендованих до зарахування на ступінь 

бакалавра / магістра незалежно від конкурсного бала рекомендації для зарахування 

надаються вступникам якщо вони допущені до конкурсного відбору. 

8.17. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії 

ККІБП. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також 

розміщується на офіційному веб-сайті закладу, а також відображається у кабінеті 

вступника в ЄДЕБО. 

8.18. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись 

повідомлення засобами електронного зв'язку / мобільного зв’язку / у паперовій 

формі відділеннями зв'язку: Укрпошта, Нова пошта тощо. 

8.19. Особи, які навчаються в ККІБП мають право на навчання одночасно за 

декількома освітніми програмами. 

8.20. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ККІБП закладу 

на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з 

додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному 

стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті закладу у вигляді списку 

зарахованих у строки. 

8.21. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, 

передбачених пунктом 5 розділу XVI Умов прийому на навчання до закладів вищої 

освіти України. 

8.22. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до 

ККІБП за власним бажанням, відраховані з ККІБП за власним бажанням, і таким 

особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після 

подання заяви про відрахування. 

8.23. 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. 

8.24. На звільнене(і) в порядку місце(я), може проводитись додатковий 

конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну 

пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється 

зараховувати осіб з інших конкурсних пропозицій ККІБП за умови збігу конкурсних 

предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну 

пропозицію. 

8.25. Київський кооперативний інститут бізнесу і права забезпечує відкритість 

та прозорість при проведенні прийому. 

8.26. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми 

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

масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації 

журналістів у приймальній комісії. 

8.27. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки 

України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою 

приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством 

освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх 



спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для 

присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм 

можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам 

приймальної комісії. 

8.28. ККІБП створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на 

здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної 

спеціальності (освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований 

обсяг та обсяг прийому за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, 

освітньою програмою) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені 

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

робочого дня, наступного після затвердження / погодження чи отримання 

відповідних відомостей. 

8.29. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, 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 

засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу. 

8.30. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних 

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

квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та 

конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування. 

8.31. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, вартість 

навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг 

подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до 

ККІБП здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», 

на підставі даних ЄДЕБО (відповідно до укладених з власниками (розпорядниками) 

таких систем договорів). 

8.32. Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Умов 

прийому на навчання до закладів вищої освіти, правил прийому ККІБП та укладення 

договору про надання освітніх послуг між ККІБП та вступником (за участю батьків 

або законних представників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки 

сторін. 

8.33. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ККІБП на 

підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з 

додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному 

стенді приймальної комісії та вебсайті ККІБП у вигляді списку зарахованих у 

строки. 

8.34. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника. 

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про 

зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до закладу вищої 

освіти за власним бажанням, відраховані із закладу вищої освіти за власним 

бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не 

пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування. 

8.35. 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. 

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

місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір 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 цього закладу вищої освіти за умови збігу вступних випробувань 

шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію. 

8.37. Додатковий конкурсний відбір на навчання для конкурсних пропозицій 

проводиться за всіма заявами, поданими вступниками. Вступники під час 

зарахування на навчання за кошти фізичних та / або юридичних осіб після 

закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму 

навчання на іншу в межах одного закладу вищої освіти (за умови збігу вступних 

випробувань та за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом 

перенесення заяви). 

8.38. Всі вступні випробування і співбесіди у ККІБП проводяться відповідно до 

Положення про вступні випробування у Київському кооперативному інституті 

бізнесу і права / Положення про співбесіду у Київському кооперативному інституті 

бізнесу і права яке затверджене наказом ректора № 319 від 24.10.2019 р. 

 

 

9. ПОРЯДОК ПОДАННЯ І РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ НА РЕЗУЛЬТАТИ 

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ, ЩО ПРОВЕДЕНІ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

9.1. Порядок подання апеляцій: 

 апеляція вступника щодо результатів проведення індивідуальної усної 

співбесіди, екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному 

фаховому випробуванні у ККІБП (далі - апеляція), повинна подаватись особисто 

вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів; 

 апеляція подається до Приймальної комісії особисто вступником у вигляді 

заяви на ім’я голови Приймальної комісії тільки у письмовій формі; 

 вступник, який подає апеляцію, повинен пред’явити документ, що посвідчує 

його особу; 

 апеляції від інших осіб, в тому числі родичів вступників, не приймаються й 

не розглядаються; 

 заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не 

приймаються; 

 апеляції з питань відсторонення вступника від випробування апеляційною 

комісією не розглядаються. 

9.2. Порядок розгляду апеляцій:  

 апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в присутності 



вступника, як правило в день подання апеляції, але не пізніше наступного робочого 

дня після її подання; 

 при поданні апеляції вступнику в усній формі повідомляється дата, час і 

місце розгляду апеляції та вступник запрошується на розгляд його апеляції; 

 на засіданні апеляційної комісії повинна бути забезпечена спокійна і 

доброзичлива атмосфера; 

 під час розгляду апеляції сторонні особи на засідання апеляційної комісії не 

допускаються; 

 на засідання апеляційної комісії можуть бути залучені члени відповідних 

предметних екзаменаційних комісій, комісій для проведення співбесід, фахових 

атестаційних комісій, які перевіряли письмову роботу (оцінювали співбесіду) 

вступника; 

 додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не допускається; 

 під час розгляду апеляції члени апеляційної комісії протоколюють усі свої 

зауваження та висновки щодо оцінювання роботи вступника; 

 після закінчення засідання апеляційної комісії висновки щодо оцінювання 

роботи вступника підписуються всіма членами апеляційної комісії, які приймали 

участь у засіданні; 

 результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційною комісією одного з 

трьох рішень: 

1) «оцінювання вступного випробування відповідає рівню і якості виконаної 

роботи та не змінюється»; 

2) «оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної 

роботи та збільшується до ... балів (виставляється нова оцінка відповідно до 

прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)»; 

3) «оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної 

роботи та зменшується до ... балів (виставляється нова оцінка відповідно до 

прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)»; 

 результати апеляції оголошуються вступнику після закінчення розгляду його 

роботи. Вступнику пропонується підписати висновки апеляційної комісії; 

 якщо в результаті розгляду апеляції апеляційна комісія приймає рішення про 

зміну результатів вступного випробування, нова оцінка знань вступника 

виставляється цифрою та прописом спочатку у висновках апеляційної комісії, а 

потім вносяться відповідні зміни до аркуша результатів вступних випробувань 

вступника. Нова оцінка вступного випробування в аркуші результатів вступних 

випробувань підписується головою апеляційної комісії; 

 результати розгляду апеляції протоколюються і затверджуються на засіданні 

Приймальної комісії. 

 

 

10. УМОВИ ПОСЕЛЕННЯ ВСТУПНИКІВ, КІЛЬКІСТЬ ВІЛЬНИХ МІСЦЬ У 

ГУРТОЖИТКАХ, УМОВИ ТА ГАРАНТІЇ ПОСЕЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО 

ГУРТОЖИТКУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАТВЕРДЖЕНОГО У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ ПОРЯДКУ 



 

10.1. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, 

надаються місця в гуртожитку. У студентському гуртожитку ККІБП облаштовані 

комфортабельні чотиримісні кімнати з виходом до мережі Інтернет, кімната 

самопідготовки, медпункт з ізолятором, буфетом тощо. 

10.2. Усі іногородні студенти, зараховані на денну форму навчання, 

забезпечуються місцями для проживання в гуртожитку, який розташований в 

єдиному комплексі з навчальним закладом по вул. Ломоносова, 18а.  

10.3. Поселення вступників та студентів до гуртожитку здійснюється 

відповідно до Правил внутрішнього розпорядку у студентському гуртожитку 

Київського кооперативного інституту бізнесу і права.  

 

 

11. НАЯВНІСТЬ / ВІДСУТНІСТЬ МІСЦЬ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЗА 

ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ 

 

11.1. «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.): 
 

Спеціальність 

За рахунок коштів 

фізичних / юридичних осіб, 

осіб 

071 Облік і оподаткування 60 

072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 
60 

076 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
55 

081 Право 55 

181 Харчові технології 55 
 

11.2. «Магістр» на основі освітнього ступеня бакалавр / спеціаліст / магістр 
 

Спеціальність 

За рахунок коштів 

фізичних / юридичних осіб, 

осіб 

071 Облік і оподаткування 20 

072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 
20 

076 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
30 

081 Право 30 

181 Харчові технології 20 
 

11.3. «Доктор філософії» на основі освітнього ступеня спеціаліст / магістр 
 



Спеціальність 

За рахунок коштів 

фізичних / юридичних осіб, 

осіб 

051 Економіка 12 

072 Облік і оподаткування 12 

076 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
5 

 

 

12. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА 

ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

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

здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є: участь у 

конкурсному відборі за індивідуальною усною співбесідою. 

12.2. 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 індивідуальною усною 

співбесідою . 

12.3. 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 

індивідуальною усною співбесідою. 

12.4. 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). 

12.5. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди 

та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до 

зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти: 

 особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (у тому числі 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста); 

 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 визнані постраждалими  учасниками Революції Гідності; 

 учасники бойових дій відповідно до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

 діти-сироти; 

 діти, позбавлені батьківського піклування; 

 особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія; 

 особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 

рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення); 



 особи, які в 2022 році не брали участі в основній та додатковій сесіях 

зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) 

через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку 

захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 

1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 

1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з 

документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу 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», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 

1707/29837, або копії такого документа); 

 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 закладу вищої освіти 

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). 

12.6. Для вступників 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, вступні випробування з географії, фізики, хімії, 

англійської, іспанської, німецької та французької мов проводяться у закладі вищої 

освіти. 

12.7. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди 

до закладів вищої освіти, визначених відповідно до наказу № 560 або наказу № 697, 

та в разі отримання позитивного результату, допускаються до участі в конкурсному 

відборі особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих 

районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії 

зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста 



Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або 

переселилися з неї після 01 січня 2022 року. 

12.8. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди 

та в разі отримання позитивного результату допускаються до участі в конкурсному 

відборі особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2021 року 

включно. 

 

 

13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗГЛЯДУ І ОЦІНЮВАННЯ 

МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ ТА ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ 

 

Згідно Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року 

№ 392 (зі змінами внесеними Наказом Міністерства освіти і науки України від 02 

травня 2022 року № 400). 

13.1. Мотиваційні листи розглядаються в терміни передбачені Правилами 

прийому для здобуття вищої освіти у Київському кооперативному інституті бізнесу і 

права комісією відповідно до затверджених Критеріїв оцінювання мотиваційних 

листів в ККІБП в 2022 р. 

13.2. Мотиваційний лист вступника є критерієм для створення рейтингового 

списку, бали за мотиваційний лист не виставляються. 

13.3. Рекомендований обсяг мотиваційного листа 1-2 сторінки. Зміст 

мотиваційного листа оцінюють за п’ятьма критеріями. 
 

Критерії Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію 

Вступ наявна назва мотиваційного листа, звернення, вказані особисті дані 

вступника 

вступ відсутній 

1
. 

М
о

ти
в
ац

ій
н

и
й

 

визначеність мотиваційної сфери вступника щодо майбутньої професії, 

наявність роздумів щодо правильності професійного самовизначення, 

здатності до самореалізації у професії, бачення себе у перспективі як 

успішного, конкурентоспроможного фахівця 

лише частково визначена мотиваційна сфера вступника або відсутнє 

(недостатньо обґрунтоване) бачення себе у перспективі як успішного, 

конкурентоспроможного фахівця 

не визначена мотиваційна сфера вступника або не обґрунтоване 

бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного 

фахівця 

критерій не розкрито 

2
. 

С
о
ц

іа
л
ьн

о
-

к
о
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и

в
н

и
й

 

наведено принаймні один доречний приклад із власного життя або 

подію з історії чи суспільно-політичного життя, що спонукали до 

обрання спеціальності, виявлено здатність до інтерпретації ідей, 

позицій, фактів, реалій, ситуацій; здатність до особистісно значущих 

висновків як регуляторів соціальної поведінки, процесу професійного 



становлення 

не наведено доречного прикладу із власного життя або події з історії 

чи суспільно-політичного життя, що спонукало до обрання 

спеціальності; він не є конкретизованим; у ньому є фактичні помилки; 

недостатньо обґрунтовані ідеї, факти, реалії, ситуації; висновки, що 

зроблені, не є особисто значущими щодо соціальної поведінки та 

процесу професійного становлення 

прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя  що 

спонукав до обрання спеціальності немає, або він не є доречним; не 

обґрунтовані ідеї, факти, реалії, ситуації або відсутні будь-які 

висновки як регулятори соціальної поведінки, процесу професійного 

становлення 

критерій не розкрито  

3
. 
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роздуми під час написання листа торкаються проблем самопізнання, 

самовизначення в соціумі; проєктуючи себе на майбутню професію, 

розкрито власний досвід взаємодії з соціальним оточенням, присутня 

орієнтація на перспективи розвитку 

під час написання листа не розкриті проблеми самопізнання, 

самовизначення в соціумі, не обґрунтовано власний досвід взаємодії з 

соціальним оточенням, однак присутнє проєктування себе на 

майбутню професію та обґрунтовані перспективи розвитку 

під час написання листа не розкриті проблеми самопізнання, 

самовизначення в соціумі, не розкрито власний досвід взаємодії з 

соціальним оточенням, відсутнє проєктування себе на майбутню 

професію, не розкриті перспективи розвитку 

критерій не розкрито 

4
. 
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н
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наявність гіпотетично закладеної проєкції на позитивне вирішення 

проблеми, власний особистісний, соціальний, професійний 

саморозвиток 

наявність гіпотетично закладеної проєкції на позитивне вирішення 

проблеми, однак недостатньо обґрунтованою є позиція щодо 

особистісного, соціального та професійного саморозвитку 

розкрито тільки аспекти професійного розвитку  

критерій не розкрито 

5
. 
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висловлення демонструє зосередженість на запропонованій проблемі, 

цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (має логічний 

і послідовний виклад) 

у роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й 

несуперечливості розвитку думки 

робота містить окремі тези, які не поєднані логічно  

логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку 

думки немає 

Висновки Висновки органічно пов’язані з аргументами й прикладами 

Висновки лише частково пов’язані з аргументами та прикладами 



Висновків немає; висновки не пов’язані з аргументами та прикладами 
 

13.4. Для оцінювання мотиваційних листів у ККІБП створюються комісії.  

13.5. Рішенням Приймальної комісії результати оцінювання мотиваційного 

листа, на певну спеціальність, можуть бути зараховані для участі у конкурсному 

відборі на іншу спеціальність у ККІБП. 

Затверджені критерії оцінювання мотиваційних листів оприлюднюються на 

веб-сайті ККІБП та в приймальній комісії.  

13.6. Роботи вступників, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше 

ніж один рік, після чого знищуються про що складається акт. 

Роботи вступників, які прийняті на навчання, зберігаються протягом періоду 

навчання в особовій справі студента, після чого знищуються, про що складається 

акт. 

13.7. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені у ККІБП, 

розглядає апеляційна комісія ККІБП, склад та порядок роботи якої затверджуються 

наказом ректора. 

13.8. Рейтингові списки вносяться до ЄДЕБО. 

13.9. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 

 вступники, які мають право на спеціальні умови участі в конкурсному 

відборі; 

 вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 

13.10. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

 ступінь фахової передвищої освіти, спеціальність, назва конкурсної 

пропозиції, форма навчання; 

 прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

 пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки на основі повної 

загальної середньої освіти); 

 ознака підстав для зарахування за спеціальними умовами участі в 

конкурсному відборі. 

13.11. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та 

оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті закладу освіти. 

13.12. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після вимог для 

зарахування на навчання з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку 

вступників. При оновленні списків рекомендованих до зарахування незалежно від 

конкурсного балу рекомендації для зарахування надаються вступникам якщо вони 

допущені до конкурсного відбору. 

13.13. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії 

ККІБП. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також 

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

електронному кабінеті вступника. 

13.14. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись 

повідомлення засобами електронного зв'язку / мобільного зв’язку / у паперовій 

формі відділеннями зв'язку: Укрпошта, Нова пошта тощо. 



13.15. Особи, які навчаються в ККІБП мають право на навчання одночасно за 

декількома освітніми програмами. 

13.16. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ККІБП на 

підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з 

додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному 

стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті закладу освіти у вигляді списку 

зарахованих у строки. 

13.17. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника. 

13.18. Зараховані особи можуть бути відраховані з ККІБП за власним 

бажанням, і таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше 

наступного дня після подання заяви про відрахування. 

13.19. 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. 

13.20. На звільнене(і) в порядку місце(я), може проводитись додатковий 

конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну 

пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється 

зараховувати осіб з інших конкурсних пропозицій ККІБП за умови збігу конкурсних 

предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну 

пропозицію. 

13.21. Київський кооперативний інститут бізнесу і права забезпечує відкритість 

та прозорість при проведенні прийому. 

13.22. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми 

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

масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації 

журналістів у приймальній комісії. 

13.23. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки 

України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою 

приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством 

освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх 

спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для 

присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм 

можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам 

приймальної комісії. 

13.24. ККІБП створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на 

здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної 

спеціальності (освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований 

обсяг та обсяг прийому за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, 

освітньою програмою) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені 

для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу освіти не 

пізніше робочого дня, наступного після затвердження / погодження чи отримання 

відповідних відомостей. 

13.25. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, 

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 

засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу освіти. 

13.26. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних 

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

квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та 

конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування. 

13.27. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, 

вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), 

перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування 

до ККІБП здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою 

«Конкурс», на підставі даних ЄДЕБО (відповідно до укладених з власниками 

(розпорядниками) таких систем договорів). 

13.28. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ККІБП на 

підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з 

додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному 

стенді приймальної комісії та веб-сайті ККІБП у вигляді списку зарахованих. 

13.29. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника. 

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про 

зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до закладу освіти за 

власним бажанням, відраховані із закладу освіти за власним бажанням, у зв’язку з 

чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня 

після подання заяви про відрахування. 

 

 

14. ПЕРЕЛІК МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Даний перелік розроблено відповідно до Переліку особливих (спеціальних) 

умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров’я України  29.08.2016 № 1027/900 і зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 р. за № 1708/29838. 
 

Категорія осіб з 

особливими освітніми 

потребами 

Особливі (спеціальні) умови,  

що створюються під час навчання в  

Київському кооперативному інститут бізнесу і права 

Особи з порушеннями 

зору 

Надання у паперовому вигляді тексту, написання якого 

передбачено на дошці 

Надання можливості використання оптичного 

збільшувача (лупи) 

Надання можливості використання настільного пристрою 

для додаткового освітлення робочого місця (пристрої 

мають працювати автономно, без під’єднання до 



електромережі, а також не мають бути складовими 

засобів зв’язку, пристроїв обробки, збереження та 

передавання інформації) 

Текст зошитів із завданнями сертифікаційної роботи та 

бланків відповідей має бути надрукований фарбою 

чорного кольору на білому папері з матовою поверхнею з 

дотриманням таких вимог до шрифтового оформлення: 

рублений шрифт, кегль шрифту - не менше 16, 

збільшення інтерліньяжу - не менше 4 пунктів, довжина 

рядка від 63 до 153 мм, місткість шрифту - не більше 7,7 

(8,5 - для текстів на латинській графічній основі), 

нормальне або широке світле пряме накреслення вічка 

Надання додаткового часу (до 30 хвилин) для виконання 

завдання 

Особи з порушеннями 

опорно-рухового 

апарату, особи, які 

одужують після 

травм, особи із 

хворобами нервової 

системи 

Навчання в аудиторії, що розташована на першому 

поверсі, або до якої можна добратись ліфтом 

Наявність у навчальному корпусі зовнішніх сходів і 

пандусів, обладнаних поручнями з урахуванням 

технічних вимог до опорних стаціонарних пристроїв 

відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і 

споруд для маломобільних груп населення» 

Надання можливості супроводжуючим особам допомогти 

студенту зайняти робоче місце в аудиторії  

Навчання студента за столом, придатним для письма на 

інвалідному візку 

Надання додаткового часу (до 30 хвилин) для виконання 

завдання 

Особи, які 

потребують 

періодичного 

здійснення 

індивідуальних 

медичних процедур із 

забезпечення 

життєдіяльності 

людини та/або 

контролю за її станом 

Наявність кімнати для медичного працівника, в якій 

можливо здійснювати індивідуальні медичні процедури 

та контроль за станом особи 

Особи, які мають 

захворювання, що 

потребують 

постійного медичного 

нагляду 

Забезпечення медичним працівником періодичного 

контролю за станом здоров’я 

 

  



Додаток А 
Додаток 6 

до Порядку прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в 2022 році (пункт 9 розділу VII) 

ТАБЛИЦІ 

переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, комплексного 

магістерського тесту, магістерського тесту навчальної компетентності 

до шкали 100-200 
1. Таблиця переведення тестових балів з української мови національного 

мультипредметного тесту до шкали 100-200 

Тестовий бал 
Бал за шкалою 100-

200 

1 100 

2 107 

3 113 

4 119 

5 125 

6 128 

7 131 

8 134 

9 136 

10 138 

11 140 

12 142 

13 144 

14 146 

15 147 

16 148 

17 149 

18 150 

19 151 

20 152 

21 153 

22 154 

23 156 

24 158 

25 160 

26 162 

27 164 

28 167 

29 170 

30 173 

31 176 

32 180 

33 186 

34 192 

35 200 

2. Таблиця переведення тестових балів з математики національного мультипредметного 

тесту до шкали 100-200 

Тестовий бал 
Бал за шкалою 100-

200 

1 100 

2 110 

3 118 

4 125 

5 128 

6 131 

7 134 

8 136 

9 138 

10 140 

11 142 

12 144 

13 146 

14 148 

15 149 

16 150 

17 151 

18 152 

19 154 

20 156 

21 159 

22 162 

23 165 

24 168 

25 172 

26 176 

27 180 

28 185 

29 192 

30 200 
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3. Таблиця переведення тестових балів з історії України національного мультипредметного 

тесту до шкали 100-200 

Тестовий бал Бал за шкалою 100-200 

1 100 

2 107 

3 113 

4 119 

5 125 

6 128 

7 131 

8 134 

9 136 

10 138 

11 140 

12 142 

13 144 

14 146 

15 147 

16 148 

17 149 

18 150 

19 151 

20 152 

21 153 

22 154 

23 156 

24 158 

25 160 

26 162 

27 164 

28 167 

29 170 

30 173 

31 176 

32 180 

33 186 

34 192 

35 200 

4. Таблиця переведення тестових балів з права магістерського комплексного тесту до шкали 

100-200 

Тестовий бал Бал за шкалою 100-200 

1 100 

2 105 

3 110 

4 114 

5 118 

6 122 

7 125 

8 128 

9 131 

10 133 

11 135 

12 137 

13 138 

14 139 

15 140 

16 141 

17 142 

18 143 

19 144 

20 145 

21 146 

22 147 

23 148 

24 149 

25 150 

26 151 

27 152 

28 153 

29 154 

30 155 

31 156 

32 157 

33 158 

34 159 

35 160 

36 161 

37 162 

38 164 

39 166 

40 168 

41 170 

42 172 

43 174 

44 176 

45 179 

46 182 

47 186 

48 190 

49 195 

50 200 
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5. Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови магістерського комплексного тесту 

до шкали 100-200 

Тестовий бал 
Бал за шкалою 100-

200 

1 100 

2 110 

3 118 

4 125 

5 129 

6 132 

7 135 

8 138 

9 140 

10 142 

11 144 

12 146 

13 148 

14 149 

15 150 

16 151 

17 152 

18 153 

19 154 

20 156 

21 158 

22 161 

23 164 

24 168 

25 172 

26 176 

27 180 

28 185 

29 192 

30 200 

 

6. Таблиця переведення тестових балів магістерського тесту навчальної компетентності до 

шкали 100-200 

Тестовий бал 
Бал за шкалою 100-

200 

1 100 

2 108 

3 115 

4 120 

5 125 

6 129 

7 132 

8 135 

9 138 

10 140 

11 142 

12 144 

13 146 

14 147 

15 148 

16 149 

17 150 

18 151 

19 152 

20 153 

21 155 

22 157 

23 159 

24 162 

25 165 

26 168 

27 171 

28 175 

29 179 

30 183 

31 188 

32 194 

33 200 

 

 

 

 

 

 



Додаток Б 
Додаток до Правил прийому на навчання 

до Київського кооперативного інституту  

бізнесу і права у 2022 р. 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

до аспірантури Київського кооперативного інституту бізнесу і права 

для здобуття наукового ступеня доктора філософії у 2022 році 

 

Правила прийому до аспірантури затверджені Вченою радою ККІБП 23 грудня 

2021 року (протокол № 6) відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про 

затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», 

Наказу МОН України від 13 жовтня 2021року №1098 «Про затвердження Умов 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2022 році» та на підставі 

ліцензії на провадження освітньої діяльності в Київському кооперативному 

інституті бізнесу і права (наказ МОН України від 15.05.2017 № 95-л). 
 

  1. Вимоги до рівня освіти вступників 
 

1.1. До аспірантури на очну (денну) та заочну форми навчання для здобуття 

ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи які здобули 

ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.  

1.2. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі 

необхідні для вступу документи згідно з цими правилами прийому.  

1.3. Прийом до аспірантури ККІБП здійснюється в межах ліцензованого обсягу 

за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту), за 

наступними галузями знань і спеціальностями:  

05 Соціальні та поведінкові науки 

051- Економіка 

07 Управління та адміністрування 

071 – Облік і оподаткування. 

08 Право 

081 – Право  

1.4. Нормативний термін  підготовки доктора філософії в аспірантурі – чотири  

роки. 

  

2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання  
 

2.1. Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 

1700.  

2.2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування 

на навчання до аспірантури очної (денної) та заочної форм навчання проводяться в 

такі строки  



 

Початок прийому заяв і документів 11 липня 2022 року 

Закінчення прийому заяв і 

документів 

16 вересня 2022 року о 1700 

Строки проведення вступних 

випробувань 

20 вересня – 23 вересня  

2022 року 

Терміни зарахування вступників  

за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

До 1 жовтня 2022 року 

Додаткове проведення вступних 

випробувань 

26 вересня – 21 жовтня 

2022 року 

Початок навчання в аспірантурі 31 жовтня 2022 року 
 

  

2.3. Відповідно до Наказу МОН України від 13 жовтня 2021року №1098 «Про 

затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2022 

році» можливе оголошення додаткового набору до аспірантури ККІБП. 

2.4. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає 

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

ККІБП протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше 

наступного дня після завершення прийому документів. 

 

3. Порядок прийому заяв і документів 
 

3.1. Перелік документів для вступу до аспірантури: 

1. Заява вступника на ім’я ректора інституту.  

2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в 

якій вступник до аспірантури навчається або працює.  

3. Автобіографія. 

4. Згода на обробку персональних даних. 

5. Копія паспорта. 

6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які 

вступають до аспірантури на денну форму навчання). 

7. Засвідчена копія диплому магістра (або спеціаліста) із зазначенням 

здобутої спеціальності та Додатка до диплому, в тому числі і особи, які здобули 

вищу освіту у іноземному закладі вищої освіти. 

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. 

8. 2 фотокартки 3x4.  

9. Копія військового квитка або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних. 

10. Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о. 



11. Список опублікованих праць, винаходів або дослідницька пропозиція. 

Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 стор., підготовлений 

вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього 

дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та 

зарубіжній науці, можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.   

12.  Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В1 – В2 / 

С1 – С2 (за наявності). 

13.  Копія трудової книжки, завірена печаткою відділу кадрів за місцем 

роботи. 

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера), 

подаються вступниками особисто. 

Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу до 

аспірантури на дві спеціальності.  

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами в установленому 

законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів не 

приймаються. Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи 

у зв’язку зі вступом на очну форму навчання в аспірантуру подається аспірантом 

особисто після його зарахування.  

3.2. Допуск до вступних іспитів. 

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні 

для вступу документи згідно з правилами прийому. Рішення про допуск до вступних 

іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією, про що особа, яка 

вступає до аспірантури повідомляється у тижневий термін. 

Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних 

випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк 

документів, визначених правилами прийому. Особам, які за рішенням приймальної 

комісії допущені до складання вступних іспитів до аспірантури, для підготовки та 

складання вступних іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана 

відпустка за місцем роботи з розрахунку 10 днів на кожен іспит.  

 

4. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір 
 

4.1. Відповідно до пункту 11 статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та 

Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Порядок 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

вищих навчальних закладах (наукових установах)» на основі освітнього ступеня 

«магістр» / освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для здобуття освітньо-

наукового ступеня доктора філософії здійснюється за результатами наступних 

вступних іспитів: 

- зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної 

спеціальності);  

- вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або французької) 

в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, 

дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing 



System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від 

складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів 

конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного 

випробування з іноземної мови з найвищим балом. Експертизу поданих 

вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують 

відповідний рівень, проводять кафедри іноземних мов до початку вступних 

випробувань.  

4.2. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань 

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

рішенням Приймальної  комісії можуть бути призначені додаткові вступні 

випробування у формі співбесіди.  

Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної мови 

та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за 

двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за 

додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не 

допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у 

конкурсі. 

4.3. Конкурсний відбір для здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за 

результатами вступних випробувань. 

4.4. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до 

аспірантури формуватиметься за формулою: 

КО = ВІС +ВІМ +ДБ, де: 

ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною шкалою), 

ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100 бальною шкалою) або 

бали міжнародного сертифіката з іноземної мови, що засвідчує рівні С1 – С2 

(замість вступного іспиту з іноземної мови); 

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (середній бал додатку до 

диплому магістра/спеціаліста, дослідницька пропозиція). 

4.5. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на 

вступних випробуваннях, оцінюватимуться за 100-бальною шкалою. Вступники, які 

наберуть менш як 60 балів, позбавлятимуться права участі  в конкурсі. 

4.6. Вступники, які без поважних причин не з`явилися на вступні іспити у 

зазначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено як «незадовільно» 

(нижче 60 балів), до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.  

4.7. Додаткова сесія зі складання вступних іспитів для вступників, які не 

з’явились з поважних причин дозволяється за рішенням Приймальної комісії, але у 

строк не пізніше 31 жовтня 2022р.   

 

 

 

5. Право на першочергове зарахування  
 

5.1. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні 

до аспірантури матимуть вступники: 

- які мають наукові публікації у кількості більше п’яти; 



- які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;  

- рекомендовані до вступу до аспірантури Вченою радою закладу вищої освіти, 

наукової установи; 

- мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні С1 –

С2.  

5.2. При прийомі до аспірантури на основі освітнього ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) (для випускників минулих років) середній бал 

додатку до диплому магістра / спеціаліста державного зразка, обраховується за 

національною шкалою (5-бальною) та переводиться у 100-бальну шкалу  
 

Середній бал у додатку до диплому магістра/спеціаліста  

за національною шкалою (5-бальною) значенням 100 - бальної шкалою 

5-ти 

бальна  

шкала 

100-

бальна 

 шкала 

 5-ти 

бальна  

шкала 

100-

бальна 

 шкала 

 5-ти 

бальна  

шкала 

100-

бальна 

 шкала 

3,0 60  4,0 75  5,0 100 

3,1 61  4,1 77    

3,2 62  4,2 79    

3.3 63  4,3 81    

3.4 65  4,4 83    

3.5 67  4,5 87    

3,6 68  4,6 89    

3,7 71  4,7 91    

3,8 72  4,8 93    

3,9 74  4,9 95    
 

5.3. За відсутності з об’єктивних причин додатка до диплому магістра / 

спеціаліста державного зразка його середній бал вважається таким, що відповідає 

мінімальному можливому значенню. 

 

6. Умови зарахування 
 

6.1. Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до 

зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого. 

6.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, які не прийняті на 

навчання, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що 

складається акт. 

6.3. Рішення Приймальної комісії щодо зарахування до аспірантури 

оприлюднюється на веб-сайті ККІБП. Наказ про зарахування до аспірантури 

видається на підставі рішення Приймальної комісії. Повідомлення про зарахування 

до аспірантури вступники отримають в п’ятиденний термін з дня прийняття 

Приймальною комісією відповідного рішення. 

6.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних 

відомостей про здобуту раніше освіту, права на спеціальні умови участі у 

конкурсному відборі є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, 

що стосується цього вступника. 



 
 

 


