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(KrIiB CbKI4fr yHrBEp C r{TE T pI,rHKOBrrX BIAHO C tr{H>
AJrfl 3AOEyTTfl Brrrqoi ocsrTrr B 2022 pour

Ha niAcrani naxasy Miuicrepcrsa ocsirz i nayxu VxpaiHu nil 27.04.2022 pory j\b 392 (:i
sniuavtz, BHeceHI,IMrr HaKa3ov MinicrepcrBa oceirra i uayru Yr<paiHrz sia 02.05 .2022 poxy JVI
400) <llpo 3arBepAXeHHq llopx4xy upr.rfiouy Ha HaBqaHHfl. grrlfl. sAo6yrrs szqoi oceirr s 2022
poui)), siAl\aiHl{rz ,uiro llpaeran npzfiovry ,4o BH3 <Kuiecrxuft yHinepcrarer pr4HKoerzx ni4uocr4H))y
2022 poqi, 3arBepAxeui nporoKoJroM Bqenoi palrwJ\rs 4 eia 28.r2.202rp.,

I. 3aranrni noloxeHHfl
1. lliacraBolo AJI-lt oroJlollreHnx upzftoMy Ha HaBrraHH{ Anq sAo6yrrfl Blnqoi oceiru e

niqeusi.fl Ha npoBapKeHH{ oceirHroi 4ixmuocri MiuicrepcrBa oceiru i nayrrz Yr<paiHra ra
3arBepAxeHi xepinHlaKoM 3aKJIaAy nzrqoi ocnirra [paBr.rJra npr,rfionay Ha HaBrraHHr AJr.rr :4o6yrrr
errr1oi oceiru (aani - llpanuna npraftovry).

2 . Ilpuirowr gAifi urro etb cr Ha KoHKyp cHifi o uroe i.
3. V qux llpaeulax repvrina Bxr,rro B TaKrrx 3HaqeHHflx:
BcrylHe nr,rnpo6ynaHHt - oqinronaHHfl ni4roroueHocri BcryrrHr4Ka Ao s4o6yrrx nuuloi

ocnirn, qo rpoBoAl4rbct y Sopui iu4rani4yanluoi ycuoi cuie6eciAra, uaricrepcbKoro
KoMIIJIeKcHoro recry, varictepcbKofo Tecry nan.Iamuoi KoMrrereHruocri, uaqioualbHoro
MyJrbrnnpe.qMerHoro recry, $axonoro icnrary;

BcrynHr4K - oco6a, sKa roA€Lra zarcy(u) npo AonycK 4o yuacri B KoHKypcHoMy ai46opi ua
oAHy (.uexinrxa) xouxypcHrrx rporosraqifi ;

iH4zei4yanbHa ycHa cnie6ecila - Sopnaa BcrynHoro Br4rrpo6ynaunxo rKa [epeA6aqae orrHe
oqiurcnauux ni4roroBJreHocri (oqinronaaHfl 3HaHb, yrraiur ra HaBrrrrox) ncrynuaKa 3 oAHofo, ABox
a6o rprox npe4rr,lerin (cxna4ou,rx), 3a pe3yJrbraraMpr sxoi sa xoNsr,rfi npeAMer (cxna4ony)
BI4craBJl{}orlcx oqiuKl4 3a IuK€LrIorc 100-200 (: rpoxou B oArrH 6an) a6o yxB€Lrrroerrca piueuHl
rpo Herarr4BHy oqinxy BcrylHrlKa (<Hesa4oninrno>) ;

KoHKypcHa npono3l4qis - Ilpono3llllis uloAo rinrnocri rraicqr 4nx npraftoMy BcrynHuxis Ha
neeHlafi pieeHl slallloi ocni'ru, ocsirHro npofpaMy (ocnirHi rrporpaMr4), Sopry s4o6yrrx ocnirn,
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курс, переліку конкурсних предметів, строку навчання на основі здобутого освітнього рівня 

або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня); 

конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка розраховується за 

результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з точністю до 

0,001 відповідно до цих Правил прийому; 

конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі 

конкурсних балів та/або розгляду мотиваційних листів у встановлених цими Правилами 

випадках для здобуття вищої освіти (на конкурсній основі); 

конкурсний предмет - навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних досягнень 

з якого (якої) враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання; 

магістерський комплексний тест – форма вступного випробування для вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти 

бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає 

оцінювання рівня підготовленості вступника з іноземної мови та права, яке здійснюється 

Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства; 

магістерський тест навчальної компетентності – форма вступного випробування для 

вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти 

бакалавра, яка передбачає оцінювання готовності вступника до опанування освітньої 

програми магістерського рівня, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості 

освіти відповідно до законодавства; 

мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація 

про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність) та 

відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та 

слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в 

електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію; 

національний мультипредметний тест – форма вступного випробування, яка 

передбачає оцінювання результатів навчання з української мови, математики та історії 

України, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до 

законодавства; 

небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця 

для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 

замовленням); 

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на 

навчання на конкурсну пропозицію, який формується відповідно до цих Правил прийому; 

технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з 

питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО), що підтверджується 

актом про допущену технічну помилку; 

фаховий іспит – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого (або 

такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка 
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передбачає очну або дистанційну перевірку здатності до опанування освітньої програми 

певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей; 

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

закордонних українців». 

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

 

II. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти 

1. Для здобуття вищої освіти приймаються: 

особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 

бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра – для здобуття ступеня бакалавра; 

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

спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра; 

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – 

для здобуття ступеня доктора філософії. 

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які 

здобули ступінь бакалавра з спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», 

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

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 є виконання вимог, аналогічних виконанню вимог до вступників на 

відповідні освітні програми. Ці вимоги можуть бути виконані протягом першого року 

навчання. 

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

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь 

фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра, перезараховуються 

кредити ЄКТС у розмірі не більше 120 кредитів ЄКТС. Такі особи можуть прийматись на 

другий (старші) курс(и) або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для 

здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на перший 

або старші курси (зокрема зі скороченим строком навчання). 

3. Прийом на навчання проводиться на конкурсні пропозиції за спеціальностями 

відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2015 року № 266 та на міждисциплінарні освітні програми, які відповідають 

Вимогам до міждисциплінарних освітніх програм, затверджених наказом Міністерства 

освіти у науки України від 01 лютого 2021 року № 128 «Про затвердження Вимог до 

міждисциплінарних освітніх (наукових) програм», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 06 квітня 2021 р. за № 454/36076. 
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4. Особливості прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки 

магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за державним 

замовленням Національного агентства України з питань державної служби визначаються 

Порядком прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів 

за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

29 липня 2009 року № 789. 

 

III. Джерела фінансування здобуття вищої освіти 

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб. 

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

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,  освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, зараховуються за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на другий чи старші курси з нормативним строком 

навчання в межах ліцензійного обсягу або максимального обсягу, встановленого для 

конкурсної пропозиції. 

3. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно 

за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти. 

 

ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на 

навчання 

1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти: 

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 

розпочинається 01 липня; 

прийом заяв та документів розпочинається 29 липня та закінчується о 18:00 8 серпня - 

для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди; о 18:00 23 серпня - для 

осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста; 

індивідуальні усні співбесіди проводяться з 9 по 16 серпня включно. 

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування 

та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання 

ними права здобувати вищу освіту здійснюються не пізніше 29 серпня. 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 

18:00 02 вересня; 

зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше ніж 30 

вересня. 

2. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження 
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необхідних документів розпочинається 01 липня, прийом заяв та документів 

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

Зарахування вступників проводиться 07 вересня та не пізніше ніж 30 вересня. 

Спеціально організована сесія національного мультипредметного тесту проводиться у 

терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України; 

3. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого раніше 

ступеня вищої освіти: 

реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності 

та магістерського комплексного тесту розпочинається 27 червня та закінчується о 18:00 18 

липня; 

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 

розпочинається 1 серпня; 

прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної 

співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського 

комплексного тесту, розпочинається 16 серпня, і закінчується 23 серпня; 

основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського 

комплексного тесту проводиться у період з 10 серпня до 17 серпня за графіком, 

затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти; 

додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського 

комплексного тесту проводиться у період з 07 вересня до 10 вересня за графіком, 

затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти; 

спеціально організована сесія магістерського тесту навчальної компетентності та 

магістерського комплексного тесту проводиться у терміни, встановлені Міністерством 

освіти і науки України; 

прийом заяв та документів розпочинається 16 серпня і закінчується о 18:00 15 вересня 

для осіб, які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної 

компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки фахового іспиту в закладі 

освіти; 

індивідуальні усні співбесіди в закладах вищої освіти замість магістерського тесту 

навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту у випадках, визначених 

цими Правилами, проводяться з 25 до 31 серпня; 

наказ про зарахування видається 25 вересня та не пізніше ніж 10 жовтня. 

4. Порядок реєстрації вступників для складання національного мультипредметного 

тесту, магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного 

тесту, їх організації та проведення визначається Міністерсством освіти і науки України. 

Тестові завдання національного мультипредметного тесту укладаються відповідно до 

програм зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів (відповідно до 

програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з української мови і 

літератури, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року № 696 (частина «Українська 



 6 

мова»), до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з історії 

України, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року № 696 (розділи 20–32: 1914 рік 

– початок ХХІ століття), математики (відповідно до програми зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання з математики, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 

2019 року № 1513);. 

Тестові завдання з іноземних мов магістерського комплексного тесту укладаються 

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

для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України 28 березня 2019 року № 411. 

Тестові завдання з права магістерського комплексного тесту укладаються відповідно 

до Програми предметного теста єдиного фахового вступного випробування для вступу на 

спеціальності 081 «Право», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 3 

лютого 2022 року № 107. 

Тестові завдання магістерського тесту навчальної компетентності укладаються 

відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 158. 

 

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі для 

здобуття вищої освіти 

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

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

тільки у паперовій формі: 

для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у разі відсутності 

у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019-2021 років чи оцінок національного 

мультипредметного тесту) відповідно до цих Правил; 

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

наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про 

раніше здобуту освіту й у базі даних учасників національного мультипредметного тесту, 

сформованій на основі бази даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання, 

сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання; 

у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження 

фотополімерних технологій їх виготовлення; 

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів; 

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в 

електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу 

вищої освіти. 
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Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального 

замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до двадцяти заяв на 

небюджетні конкурсні пропозиції. 

2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної 

форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією у порядку, визначеному 

законодавством. 

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

Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної 

комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви. 

4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності 

(освітньої програми (освітніх програм)) та форми здобуття освіти. 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують 

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

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники 

подають окремі заяви. 

5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали: 

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

України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 

військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка або 

тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про 

приписку до призовних дільниць); 

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

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не 

зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або 

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

територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, 

подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271. 

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

кваліфікаційний) рівень відсутній, може подаватись довідка державного підприємства 

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

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

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

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

України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 

військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка або 

тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про 

приписку до призовних дільниць); 
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копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не 

зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; 

шість кольорових фотокарток розміром 3 × 4 см. 

7. Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, та військо-облікового 

документа засвідчує за оригіналами приймальна комісія. Копії документів без пред’явлення 

оригіналів не приймаються. 

8. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення 

про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання протягом трьох 

робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після 

завершення прийому документів.  

9. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і 

сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності) фіксуються в 

заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви. 

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності) факт 

ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту» 

фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості про відсутність акредитації 

та підтверджується його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі. 

Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Технічним 

адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення Розпорядника ЄДЕБО не пізніш як 

за день до закінчення подання електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під 

час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт 

такого подання анулюється в ЄДЕБО. 

Технічний адміністратор засобами мобільного або електронного зв’язку повідомляє 

вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати 

нову заяву. 

10. 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. 

11. Документи про вищу духовну освіту приймаються в  разі її здобуття особами до 

01 вересня 2018 року і за умови подання свідоцтва про державне визнання документа про 

вищу духовну освіту отриманого особою відповідно до Порядку державного визнання 

документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами 

вищої духовної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 

серпня 2015 року № 652, або рішення вченої ради щодо визнання відповідного документа 

про вищу духовну освіту. 
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12. 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 9 вересня 2020 р. № 811 «Про документи про 

вищу освіту (наукові ступені)», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

22 липня 2015 року № 645 «Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту 

державного зразка і додатки до них». 

 

VI. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється: 

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти – у формі національного мультипредметного тесту або 

зовнішнього незалежного оцінювання; 

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; 

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

вищої освіти за спеціальностями 081 «Право»– у формі магістерського комплексного тесту, 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови, єдиного фахового вступного випробування; 

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

вищої освіти за спеціальностями галузей знань 07 «Управління та адміністрування», 28 

«Публічне управління та адміністрування» – у формі магістерського тесту навчальної 

компетентності. 

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала. 

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

вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються: 

бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший предмет), 

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

або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з трьох конкурсних 

предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами прийому в один з цих років 

для відповідних спеціальності.  

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. 

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

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 
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освітнього ступеня молодшого бакалавра вступають на другий (третій) курс з нормативним 

строком навчання для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали визначеного 

Правилами прийому одного предмету національного мультипредметного тесту або 

зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (перший предмет) та одного 

предмету національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника (другий предмет), згідно з Додатком 2.  

5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, 

зараховуються: 

1) для вступу на спеціальності 081 «Право» результати магістерського комплексного 

тесту, 

або результати тесту з права єдиного фахового вступного випробування з права та 

результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (у будь-яких 

комбінаціях). 

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. 

2) для вступу на спеціальності галузей знань 07 «Управління та адміністрування», 28 

«Публічне управління та адміністрування» результати магістерського тесту навчальної 

компетентності та фахового іспиту. 

6. Конкурсний бал розраховується: 

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 , 

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів; 

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

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 строком навчання для 

здобуття ступеня бакалавра за такою формулою: 

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

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

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 з іноземної мови або єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (за шкалою від 100 до 200 балів); 
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П2 - оцінка блоку магістерського комплексного тесту з права або єдиного вступного 

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

4) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з спеціальностей галузей 

знань 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування» за 

такою формулою: 

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

Де П1 - оцінка магістерського тесту навчальної компетентності; 

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

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

менше ніж 140 балів для спеціальностей галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне 

управління та адміністрування». 

 

VII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти 

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

вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є зарахування на підставі 

позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди. 

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра є участь у 

конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість національного 

мультипредметного тесту. 

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі 

здобутого освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) є участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди 

замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного 

тесту. 

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

відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням сканованих копій документів, що 

підтверджують ці права). 

2. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди 

замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за 

кожний з предметів не менше ніж встановлений мінімальний рівень допускаються до участі 

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

середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 

бакалавра: 

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових 

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

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



 12 

строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження 

військової служби громадянами України. 

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання 

якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в зовнішньому незалежному 

оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання 

до приймальної комісії  копії медичного висновку за формою первинної облікової 

документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов 

для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом 

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

2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та 

вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, 

інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 

1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному 

центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, 

та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному 

центрі оцінювання якості освіти); 

особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження 

національного мультипредметного тесту Українським центром оцінювання якості освіти 

надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей 

(за умови подання до приймальної комісії медичного висновку, у якому зазначено про 

необхідність створення певних умов для проходження національного мультипредметного 

тесту, та відповідного  підтвердження Українського  центру оцінювання якості освіти про 

неможливість їх створення). 

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років 

(у будь-яких комбінаціях за їх вибором), національного мультипредметного тесту 2022 

року. 

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

навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціальної) умови за кодом 

0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими 

освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я 

України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, беруть участь у конкурсному відборі за 

результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 

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

3. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди 

замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за 

кожний з предметів не менше ніж встановлений мінімальний рівень допускаються до участі 

в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної 
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середньої особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія 

населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року. 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної 

співбесіди або національного мультипредметного тесту. 

4. Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

на конкурсні пропозиції, які згідно з цим Порядком передбачають складання магістерського 

тесту навчальної компетентності, вступники на основі ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат 

магістерського тесту навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду 

з іноземної мови.  

 

VIІI. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

1. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття 

освіти, джерела фінансування, освітній рівень (ступінь) на основі якого може здійснюватися 

прийом на відповідну конкурсну пропозицію; 

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

конкурсний бал вступника. 

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, 

територія населених пунктів на лінії зіткнення (які не зареєстровані як внутрішньо 

переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, підлягають 

шифруванню у всіх інформаційних системах. 

2. Рейтингові списки (зокрема, поточні) формуються приймальною комісією з ЄДЕБО 

та оприлюднюються у повному обсязі на вебсайті. 

3. Списки вступників, рекомендованих до зарахування отримуються приймальною 

комісією за даними ЄДЕБО затверджуються рішенням приймальної комісії і 

оприлюднюються шляхом розміщення на вебсайті. 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що 

і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 1 цього розділу. 

4. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування розміщується на 

вебсайті, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності). 

 

ІX. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у 

конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування 

до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто документи  

до приймальної комісії, а також укласти договір про навчання (за участі батьків або 

законних представників - для неповнолітніх вступників). 

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім 

особистого подання шляхом: 
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надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого 

електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії закладу, 

зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО. Якщо впродовж двадцяти 

календарних днів після початку навчання від вступника не будуть отримані оригінали 

документів (особисто або поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасовується 

в частині зарахування такої особи. 

Договір про навчання є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо 

вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то 

наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про 

навчання не буде укладено впродовж двадцяти календарних днів після початку навчання 

(підписаний особисто або кваліфікованим електронним підписом), то цей наказ 

скасовується в частині зарахування такої особи. 

Подані оригінали документів зберігаються протягом усього періоду навчання. 

Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється 

вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), додатково особисто пред’являє 

приймальній комісії свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо 

відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості 

про яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі без накладання 

кваліфікованого електронного підпису, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, 

роздруковану приймальною комісією. 

 

X. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали 

вимог для зарахування. 

 

XI. Наказ про зарахування, додатковий конкурс 

1. Накази про зарахування на навчання видаються Ректором на підставі рішення 

приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в 

ЄДЕБО та оприлюднюються вебсайті. 

2. 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). Відрахованим за власним 

бажанням особам подані ними документи повертають не пізніше наступного дня після 

подання заяви про відрахування. 

3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 

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

стосується цієї особи. 
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XІI. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому  

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен 

та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації 

(не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).  

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із 

заявою про надання їм права спостерігати 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. 

3. Заклад вищої освіти зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з 

ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної 

спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми).  

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що 

передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку 

засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на 

офіційному вебсайті. 

5. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за 

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

вступу, їх рекомендації до зарахування та зарахування здійснюється інформаційними 

системами на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою: 

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

укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором 

ЄДЕБО).



Додаток 1 

Перелік освітніх ступенів, спеціальностей, конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання  

І (бакалаврський) рівень  

Галузь знань Спеціальність  Освітня програма  Ліцензовані 

обсяги/ конкурсна 

пропозиція 

Вартість одного року 

навчання, грн.  

Код Назва Код Назва Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

07 Управління та 

адміністрування 
071 Облік і оподаткування  Облік і оподаткування 30  

 

16500 

 

 

14000 

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування  
Фінанси, банківська 

справа та страхування 
50 

073 Менеджмент  Менеджмент 25 

075 Маркетинг  Маркетинг 50 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

25 17000 15000 

08 Право 081 Право  Право 100 18500 15500 

ІІ (магістерський) рівень  

Галузь знань Спеціальність  Освітня програма  Ліцензовані 

обсяги / 

конкурсна 

пропозиція 

Вартість одного року 

навчання, грн 

Код Назва Код Назва Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

07 Управління та 

адміністрування 
072 Фінанси, банківська справа 

та страхування  
Фінанси, банківська 

справа та страхування 
50  

22000 

 

20000 
073 Менеджмент  Менеджмент  30 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

30 23000 21000 

08 Право 081 Право  Право 20 24000 22000 
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ІІІ рівень освіти (доктор філософії)_ 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка  Економіка  10 25000 
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Додаток  2 

Перелік спеціальностей, конкурсних пропозицій та вступних випробувань для прийому на навчання на третій курс осіб, які здобули 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра 

Спеціальності освітнього ступеня бакалавра  Освітня  програма Результат сертифікату  

ЗНО та вступні випробування  

Термін 

навчання  

Код Назва 

073 Менеджмент  Менеджмент   

 

національний мультипредметний тест або  

зовнішнє незалежне оцінювання (2019-2021 р) 

 

 

 

1р. 10міс.   

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

075 Маркетинг Маркетинг 

081 Право Право 

 

Перелік спеціальностей, конкурсних пропозицій та вступних випробувань для прийому на навчання осіб для здобуття  освітнього ступеню 

магістра 

Спеціальності  

освітнього рівня магістр 

Освітня  програма  Вступні випробування  Термін 

навчання 

Код Назва 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування  

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

 

 

магістерський тест навчальної компетентності 

та фаховий іспит 

  

 

 

 

1р 4м   

 073 Менеджмент  Менеджмент  

281 Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

081 Право  Право єдиний вступний іспит, єдине фахове вступне 

випробування (2019-2021 р.) або 

магістерський комплексний тест 
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Додаток 3 

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти 

Спеціальності  Освітня  програма  Перелік конкурсних предметів (вступних 

іспитів,) 

Мінімальна кількість балів для 

допуску до участі в конкурсі  

Код Назва 

071 

 

Облік і оподаткування  

 

Облік і оподаткування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

національний мультипредметний тест 

або  

зовнішнє незалежне оцінювання (2019-

2021 р) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

072 

 

Фінанси, банківська справа 

та страхування  

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

073 

 

Менеджмент  

  

Менеджмент 

 
 

 

075 

 

Маркетинг  

  

Маркетинг 

  

 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

 

Середній бал 

 140 

081 

    

Право  

   

Право 
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Додаток 4 

ТАБЛИЦЯ  

переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого  

за 12-бальною шкалою, в шкалу 100200 

1 100  5 130  9 170 

1,1 100  5,1 131  9,1 171 

1,2 100  5,2 132  9,2 172 

1,3 100  5,3 133  9,3 173 

1,4 100  5,4 134  9,4 174 

1,5 100  5,5 135  9,5 175 

1,6 100  5,6 136  9,6 176 

1,7 100  5,7 137  9,7 177 

1,8 100  5,8 138  9,8 178 

1,9 100  5,9 139  9,9 179 

2 100  6 140  10 180 

2,1 101  6,1 141  10,1 181 

2,2 102  6,2 142  10,2 182 

2,3 103  6,3 143  10,3 183 

2,4 104  6,4 144  10,4 184 

2,5 105  6,5 145  10,5 185 

2,6 106  6,6 146  10,6 186 

2,7 107  6,7 147  10,7 187 

2,8 108  6,8 148  10,8 188 

2,9 109  6,9 149  10,9 189 

3 110  7 150  11 190 

3,1 111  7,1 151  11,1 191 

3,2 112  7,2 152  11,2 192 

3,3 113  7,3 153  11,3 193 

3,4 114  7,4 154  11,4 194 

3,5 115  7,5 155  11,5 195 

3,6 116  7,6 156  11,6 196 

3,7 117  7,7 157  11,7 197 

3,8 118  7,8 158  11,8 198 
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3,9 119  7,9 159  11,9 199 

4 120  8 160  12 200 

4,1 121  8,1 161    

4,2 122  8,2 162    

4,3 123  8,3 163    

4,4 124  8,4 164    

4,5 125  8,5 165    

4,6 126  8,6 166    

4,7 127  8,7 167    

4,8 128  8,8 168    

4,9 129  8,9 169    
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Продовження додатка 4 

Вагові коефіцієнти оцінок з предметів національного мультипредметного тесту: 

 Назва спеціальності Конкурсні предмети 

Українська 

мова 

Математика Історія 

України 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

0,35 0,4 0,25 

073 Менеджмент 0,35 0,4 0,25 

074 Маркетинг 0,35 0,4 0,25 

081 Право 0,35 0,25 0,4 

072 Облік і оподаткування 0,35 0,4 0,25 

281 Публічне управління та адміністрування 0,35 0,4 0,25 

 

________________________________________ 
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TIPABI4JIA IIP
AO KOJIEAXy BTIIqOTO HABTTAJIbHOTO 3AKJIAAy

(KIriB C bKl{fr yHIBEP C IITE T PI,IHK OBI{X BIAHO C IIH)>
y 2022 POUr

I. 3aralrHi no.noxcenHfl

1.1. llpoaa4xeHHf, ocniumoi AiqmHocri y KoteAxi Bzrqoro HaBqaIIbHoro 3aKJIaAy

<<KuiscbKrafi- yHinepcr{rer pLrHKoBrax ni4uocuu) (aani - KoneAx) r4ificHroerbcfl siAnosiAHo

Ao siAo1docrefi u{oAo glifiurenns ocsirnroi 4irmnocri y cQepi Saxoroi repeABl{Iqoi ocsiru.

1.2. llpanuna npufiorvry porpo6leni llpzfirvralbHoro roruicieto Kone4xy BH3

nirnocrEru(aari - llpufirr,r€LrlbHa rouicix) siAnosiAHo Ao<KuiscbKufi ynieepcurer pLrHKoBr4x niAnocrEru (Aarl - Ilputrtr,t€LrlbHa KoMlclf,) BlAnoBlAHo Ao

Vruos nprafioryry Ha HaBrraHlfl. Anfl. s,qo6yrrx Saxonoi nepeABLIIqoi ocsiru s 2022 poqi,

3arBepAxreHux HaK€BoM Minicrepcrsa ocsiru i nayru Yrpaiuu siA 29 xoerHs' 2021 pory Nl

I  159 .
1  .3 . KoneAx oroJro111ye npufiorr,r Ha HaBqaHHfl AJIfl o4o6yrrx Qaxonoi nepe4nuqoi

ocsiru sa ocnifirirrau nporpaMaMra ra Soprvrarrar{ HaBrraHHs siAnosiAHo Ao niAotvtoctefi rloAo

s,qificHeHHs ocsirHroi 4ixnrnocri y cQepi Saxonoi nepe4nulqoi oceiru B MelK€lx

riqeHsonaHoro o6cxry. flpufiorra Ha HaBtIaHHr ua gpyrnir (rperifi) ra nacryuHi Kypcl4

s.uificHroerrcs B Mexrax BaKaHTHr.rx laicqr niqensosaHoro o6cary 3a cueqizutrnocr{MLI

eiAnoeiAHo Ao rrepenixy cneqialrnocreir,, za rKLrMrr a4ificnronaBcfl. npvfiotrt ua nepruufi Kypc

si.qnoniAHoro poKy na6opy.
L4. Oprani:aqiro npufioMy BcrynHr,rxin Ao KoleAxy:4ifiu*oe llpzfttrtalrsa KoMlclt,

cKnaA sxoi sarsepAxye peKrop, sxuir' e ii ronosorc.
1.5. Yci uuraHHr, rroB'sgani si ncryuoM Ao Kone4xy, nupiuyrorrcr flpzfiMalrHoro

xorraicielo na fi saci.{aHHsx.
1.6. pirueHns llplafiuanrnoi rouicii, upufiuari B Mexrax iT noeHonaxeHb, e niAcrasorc

[rrfl, BvrlranHs niAuosiAHoro HaKa3y.
t.7. ,{irnrnic6 flpufirvranuroi rorvricii pernaMeHryerbcr floloxenngu rpo

llpufi vranrHy rovri ciro, sarrepAxeHrlM Bqenoro p aAolo Yninepcurery.

1.8. fim rryuirHrrrr ra po3rnf,Ay aneJr.rrqifinux saan a6irypienrin (ncrynnurin) Uo,Uo

pesynrrarin [poBeAeHlrx BcTyrrH]rx icuzrin, BCTyrrHI4x

auensqifina rouicix, tKa de griAno g floroxeHruIM

3arBepA)KeHI{M B'reHoIo paAolo.

1.9. flpufiou sAificHroerbcfl' HaKoHKypcHifi ouroni.

1.10. Oco6ra, sri nasqarorbcr y 3aKJraAax ocnitn, Marorb rlpaBo Ha HaBqaHH{ oAHoqacHo

sa AerdlrKoMa ocsirHiNau rlporpaMaMu.

nuupo6ynaHr crBoploerbct
npo Auenrqifiny rouiciro,

3ATB

*afa;\--2

W;l';'l
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1.11. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях: 
вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з 
конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування тощо; 

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня 
знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої 
вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника; 

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на 
певну конкурсну пропозицію на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня 
фахового молодшого бакалавра; 

єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – 
автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту 
даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з 
метою забезпечення потреб фізичних або юридичних осіб; 

конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція закладу освіти (відокремленого 

структурного підрозділу закладу освіти) щодо прийому вступників на певні 
спеціальності (одну або декілька освітніх програм), форму навчання, курс, строк 

навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня; 
конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять 

результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються відповідно до 
цих Правил прийому до закладу освіти (далі – Правила прийому). Конкурсний бал при 

розрахунках округлюється з точністю до 0,01; 
конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на 

основі конкурсних балів (на конкурсній основі) для здобуття освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра; 

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого 
враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра; 

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються 
місця для навчання за державним або регіональним замовленням; 

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на 
навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Правил прийому; 

співбесіда – форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, 
умінь та навичок вступника з конкурсного предмету (предметів), за результатами якого 
приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до 
зарахування; 

технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії 
з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або 
заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку; 

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі 
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яка передбачає  
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перевірку здатності до опанування навчальної програми освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра на основі здобутих раніше компетентностей; 
чергова сесія прийому заяв – період прийому заяв та документів під час вступної 

кампанії, визначений цими Правилами; 
термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про 

зайнятість населення»; 
термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про 

закордонних українців»; 
інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту» та «Про 

фахову передвищу освіту». 

 

ІІ. Прийом на навчання  

2.1. Для здобуття фахової передвищої освіти приймаються: 

особи, які здобули базову загальну середню освіту – для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною (дуальною) формою 

здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої 

освіти професійного спрямування; 

особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту, 

незалежно від здобутого профілю); 

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника; 

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або 

освітньо-професійний ступень фахового молодшого бакалавра; 

особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти.  

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються 

особи, які здобули раніше такий освітній ступінь (рівень) вищої освіти або мають 

повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-професійний ступень фахового 

молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь 

вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план. 

2.2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну 

загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого 

робітника, приймаються на другий (третій) курс.  

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи вступають на 

другий або третій курси. 

Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня молодшого спеціаліста мають право бути 

поновленими для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність у тому самому 

або іншому закладі освіти на такий самий або наступний курс. 

Відраховані здобувачі вищої освіти ступенів молодшого бакалавра, бакалавра мають 

право бути поновленими для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра за індивідуальною програмою на ту саму або споріднену в межах 

галузі знань спеціальність у тому самому або іншому закладі освіти. 

2.3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями відповідно до Переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#n11
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освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 

№ 266. 

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно 

формує заклад освіти, що здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем 

фахового молодшого бакалавра відповідно до наявних ліцензій.  

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень державною 

мовою і можуть дублюватися іншими мовами. 

2.4.  Особливості прийому до закладів освіти осіб, які проживають на тимчасово 

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

визначаються наказом № 271. 

2.5. Прийом вступників на навчання до закладів фахової передвищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» за кошти державного або місцевого бюджету в 2022 році не 

проводиться. 

 

ІІІ. Джерела фінансування підготовки фахівців 
3.1. Фінансування підготовки фахівців в Коледжі здійснюється  
         - за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту); 

         - за ваучерами; 

3.2. Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або 

місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти лише за 

кошти фізичних або юридичних осіб. 

 

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних іспитів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 

4.1. Приймальна комісія  працює: 

- понеділок – п’ятниця  з 9
00

 до 18
00

,  

- субота з 9
00

 до 15
00

,  

- неділя – вихідний. 

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на денну форми навчання вступників на основі базової  загальної середньої 

освіти проводиться в такі строки: 

- реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 

розпочинається 23 червня та завершується 31 серпня. 

 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання 

Початок прийому заяв та документів 30 червня  18 липня 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які мають складати вступні іспити та 

проходити співбесіди 

13 липня  

о 18.00 годині 

 

31 серпня 

Строки проведення вступних іспитів та 

співбесід 
14 липня – 23 липня 26 серпня-31 серпня 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 

26 липня  

о 12.00 год. 

31 серпня  

о 12.00 год. 

Термін подання оригіналів документів 01 серпня  31 серпня 

Терміни зарахування вступників 03 серпня 31 серпня 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#n11
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4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти та 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника 

проводиться в такі строки: 

- реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів розпочинається 01 липня та завершується 30 вересня (крім на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника). 

Етапи вступної компанії 
Денна(дуальна) форма 

навчання 

Заочна форма навчання 

Початок прийому заяв та документів 

14 липня  

03 серпня 

01 вересня 

14 липня  

03 серпня 

01 вересня 

1 жовтня 

01 листопада 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які мають складати вступні іспити та 

проходити співбесіди 

26 липня  

31 серпня 

30 вересня 

26 липня  

31 серпня 

30 вересня 

25 жовтня  

30 листопада 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які вступають тільки на основі 

сертифікатів ЗНО 

02 серпня  

31 серпня 

30 вересня 

02 серпня 

31 серпня 

30 вересня 

25 жовтня  

30 листопада 

Строки проведення вступних іспитів  

26-31 липня  

01 вересня-05 вересня 

27 вересня-30 вересня 

26 - 31 липня  

01 вересня-05 вересня 

27 вересня-30 вересня 

20 - 25 жовтня  

26 - 30 листопада 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 05 серпня  

01 вересня 

30 вересня 

05 серпня  

01 вересня 

30 вересня 

25 жовтня  

30 листопада 

Терміни зарахування вступників 14 серпня 

01 вересня 

30 вересня  

14 серпня  

01 вересня 

30 вересня 

31 жовтня  

30 листопада 

4.4. Прийом заяв та документів, конкурсний відбір і зарахування на навчання 

організованих груп вступників (крім вступників на основі базової загальної 

середньої освіти) може бути дозволено Міністерством освіти і науки України 

упродовж року за зверненням Спільного представницького органу сторони 

роботодавців на національному рівні, обласних (галузевих) організацій роботодавців 

за рахунок коштів юридичних осіб (роботодавців), але не пізніше 30 листопада. 

V. Порядок прийому та документів для участі у конкурсному відборі 
5.1. Вступники на основі базової або повної загальної (профільної) середньої 

освіти подають заяви тільки в електронній формі. 
Крім визначених випадків: 
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- за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по 
батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі 
про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступень вищої 
освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання; 

- мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для 
здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі 
повної загальної середньої освіти (право вступу за співбесідою, іспитами); 

- 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 документів іноземцями та осіб без громадянства; 
- у разі подання заяви після завершення реєстрації електронних кабінетів; 
- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в 

електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії 
Коледжу. 

5.2. Інші категорії вступників, крім зазначених в п. 5.1. цього розділу, подають 
заяви тільки в паперовій формі. 

5.3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 

електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією. 
5.4.Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної 

комісії закладу освіти. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді 
реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день 
прийняття заяви. 

У заяві вступник вказує конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності 

(предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми,) та форми здобуття 

освіти. 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 

претендують на участь виключно за кошти фізичних та юридичних осіб. 

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

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» 

(свідоцтва про народження для осіб яким виповнюється 14 років після 01 квітня 

2022 року); 

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків 

або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до 

призовних дільниць); 
документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, ступень фахової перед вищої, вищої освіти, на основі якого 
здійснюється вступ, і додатка до нього (іноземного документа про освіту); 

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (у 
передбачених цими Правилами випадках); 

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, 
на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів. 
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Якщо з об'єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти відсутній, може 
подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру 
документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка 
документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової 
передвищої, вищої освіти. 

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

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

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 

копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових 

квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до 

призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством; 

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого 

здійснюється вступ, і копію додатка до нього (копію іноземного документа про 

освіту); 

копію сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (у передбачених 

випадках); 

шість кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см. 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими 

умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у 

строки, визначені для прийому документів. 

5.7. Усі копії документів, які подаються до Коледжу засвідчуються за 

оригіналами Приймальною комісією. Копії документа військового квитка 

(посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без 

пред'явлення оригіналів не приймаються. 

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для 

зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів 

подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі в 

визначений термін прийому документів за правилами прийому Коледжу. Не подані 

своєчасно дані документи унеможливлюють їх реалізацію. 

Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов 

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

іспитів. 
5.8. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про 

освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його 
своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до 

Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна 
комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його 

сканованої копії (фотокопії). 
Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення 

про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання протягом трьох 
робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів 
вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому 
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документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється 

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

5.9. 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 і 

підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі. 

Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасовано Коледжем на 

підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на 

навчання для паперових заяв та не пізніше як за день до закінчення подання 

електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під 

час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про 

допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається 

неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. 
5.10. При прийнятті 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. 

5.11. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну 

освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 року, 

обов’язковим є подання свідоцтва про державне визнання документа про вищу 

духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти, до структури якого 

входить заклад освіти, який здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем 

фахового молодшого бакалавра, щодо визнання зазначених документів відповідно 

до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові 

ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року     

№ 652. 

VІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення 
6.1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань: 
для вступу на основі базової загальної середньої освіти у формі вступних 

іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках; 

для вступу на основі повної загальної середньої освіти – у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів у будь-яких комбінаціях 

на власний розсуд вступника або співбесіди в передбачених цими Правилами 

випадках. У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного 

оцінювання 2019, 2020, 2021 та 2022 років; 

для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника - у формі іспиту з української мови та фахового вступного 
випробування; 

в інших випадках – у формах, встановленими цими Правилами. 
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6.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який 

розраховується відповідно до Умов та цих Правил прийому. 
6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої 

освіти зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший 
предмет), загальноосвітнього предмета (вступник обирає на вибір з двох предметів). 

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

освіти зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання з 

української мови та літератури (перший предмет), загальноосвітнього предмета, з 
якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання або вступних іспитів у будь-

яких комбінаціях на власний розсуд вступника. У 2022 році приймаються 
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 та 2022 років. 

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

рівня кваліфікованого робітника зараховуються результати у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови на власний розсуд 
та фахового вступного випробування. 

6.6. Конкурсний бал розраховується для вступу на основі базової загальної 

середньої освіти за формулою: 

конкурсний бал (КБ) = П1+П2+А+ОУ, 
де П1 – оцінка вступного іспиту з першого предмета, П2 - оцінка вступного 

іспиту з другого предмета, А - середній бал документа про базову загальну середню 
освіту.  

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів оцінюються за шкалою 100-

200 балів. 

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

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2022 року з базових предметів, за умови їх 

проведення, останній доданок встановлюється рівним 50. Інформацію про них 

приймальні комісії отримують з ЄДЕБО. 
6.7. Конкурсний бал розраховується для вступу на основі повної загальної 

середньої освіти за формулою: 
конкурсний бал (КБ) = П1+П2+А+ОУ, 

де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з 
першого предмета, П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного 

іспиту з другого предмета, А - середній бал документа про базову загальну середню 
освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення 

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12- 
бальною шкалою, у шкалу 100-200.  

У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал 

вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків. 

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі 

повної загальної (профільної) середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 

200 балів. 

6.8. Конкурсний бал розраховується для вступу на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за формулою: 

конкурсний бал (КБ) = П1+П2+ОУ, 
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де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з 

української мови. Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з 

української мови можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови і літератури.  

У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал 

вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків. 

У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання  

2019, 2020, 2021 та 2022 років;  

П2 – оцінка фахового вступного випробування; 

ОУ – бал призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності 

серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій. 

Результати вступних випробувань оцінюються за шкалою 100-200 балів. 

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

Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з професій 2022 року, за умови їх проведення, 

останній доданок встановлюється рівним 100. 

6.9. Оцінки з документа про базову або повну загальну середню освіту, які 

виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються так: «3» відповідає «6», «4» 

відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об'єктивних причин додатка 

до документа про базову або повну загальну (профільну) середню освіту його 

середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2. 
6.10. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал  вважається 

таким, що відповідає мінімальному можливому значенню. 
6.11. Коледж  самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з 

вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі. 
6.12. Програми вступних випробувань затверджують голова приймальної 

комісії Коледжу не пізніше ніж 31 березня відповідного року вступної кампанії. 
Вступні іспити для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої 

освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання на основі 
повної загальної середньої освіти. 

6.13. 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. 
6.14. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені закладом 

освіти, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються 
наказом Університету, що підписує ректор. 

6.15. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної 
бази. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії після 
відповідного повідомлення Єдиної бази вносять відповідні зміни в документацію, 

перераховують конкурсний бал. 



 11 

6.16. 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. 

 

VII. Спеціальні умови  участі у конкурсному відборі 

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

здобуття фахової передвищої освіти є зарахування за співбесідою. 

Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного 

висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування: 

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 

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

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення). 

7.2. 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). 

 

 

VІІІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 
8.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди; 

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 
8.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, 

впорядковуються за алфавітом. 

8.3. Вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах 
рейтинговий список вступників впорядковується: 

за конкурсним балом від більшого до меншого; 
за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого; 
за оцінкою зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів (для 

вступників на основі повної загальної (профільної) освіти). 
Якщо додаткові правила не дають змоги визначити послідовність вступників 

у рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення 
самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до 
Єдиної бази. 

8.4. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

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

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою); 
ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди; 
освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, 

форма здобуття освіти; 
середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти. 
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8.5. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та 

оприлюднюються у повному обсязі на офіційному вебсайті. 
Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після 

виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання з 
урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників. 

8.6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 
вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії. 

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також 
розміщується на веб-сайті закладу освіти та відображається у кабінеті вступника в 

Єдиній базі. 

 

ІX. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

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

участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про 

рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV цих 

Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали 

документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та 

додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших 

документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії. 

Подані оригінали документів зберігаються у закладі освіти протягом усього періоду 

навчання. 

Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Правил 

прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти та укладення 

договору про надання освітніх послуг між закладом освіти та вступником (за 

участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в 

якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін. 

9.2. Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може 

здійснюватися, крім особистого подання, 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 в терміни, визначені в розділі ІV цих Правил. Дату подання 

документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому 

конверті;  

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, через електронний кабінет 

вступника.  

Договір про навчання між закладом освіти та вступником (за участі батьків 

або законних представників - для неповнолітніх вступників) є підставою для 

видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до 

зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може 

бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено 

впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ 

скасовується в частині зарахування такої особи. 

Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов'язані підписати 

власну заяву, роздруковану приймальною комісією. 
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9.3. У разі зарахування на навчання укладається договір між закладом освіти 

та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе 

або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. 

 

X. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

10.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які 

не виконали вимог для зарахування. 

10.2. Вступники, рекомендовані на навчання зобов'язані виконати вимоги для 

зарахування відповідно до  розділу ІX цих Правил. 

Договір про надання освітніх послуг між закладом освіти та фізичною 

(юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб, укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договір 

не буде укладено впродовж десяти календарних днів з дати видання наказу про 

зарахування, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.  

Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого 

подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання 

договору, але якщо договір не буде укладено впродовж десяти календарних днів 

після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої 

особи. 

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. 

10.3. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та 

формами здобуття освіти оригінали документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти (державного зразка), додатка до 

нього, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 

зберігаються у закладі освіти за місцем навчання за державним або регіональним 

замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом 

усього строку навчання. 

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та 

формами здобуття освіти за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали 

вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів освіти на вибір 

студента протягом усього строку навчання. Умовою до зарахування студента до 

іншого закладу є надання довідки про місцезнаходження оригіналів документів. 

Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента 

закладом освіти, у якому вони зберігаються. 

 

ХІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс  

11.1. Накази про зарахування на навчання підписуються ректором 

Університету на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на 

навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків 

вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на 

інформаційному стенді приймальної комісії і вебсайті. 

11.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 
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скасовано Приймальною комісією в разі виявлення порушень законодавства з боку 

вступника. 

11.3. Зараховані особи можуть бути відраховані за власним бажанням, про що 

видається відповідний наказ, а таким особам повертаються документи, подані ними, 

не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування. 

Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 

календарних днів від дня їх початку, відраховуються, про що видається відповідний 

наказ. 

11.4. На звільнене при цьому місце (місця) до початку навчальних занять 

може проводитись додатковий конкурсний відбір щодо зарахування осіб, у тому 

числі з іншого напряму підготовки (спеціальності) Коледжу, за умови збігу 

конкурсних предметів, у разі відсутності претендентів на зарахування з числа осіб, 

які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність) шляхом 

перенесення заяви на іншу конкурсну пропозицію. 

 

XІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому на 

навчання до закладів фахової передвищої освіти 

12.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній 

омбудсмен та/або представник Служби освітнього омбудсмена, представники 

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

інформації).  

12.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки 

України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальної 

комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і 

науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх 

спостерігачів. Приймальна комісія зобов'язана створити належні умови для 

присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм 

можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам 

комісії. 

12.3. Коледж зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з 

ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію 

відповідної спеціальності (освітньо-професійної програми). Правила прийому, 

відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кожною конкурсною 

пропозицією (спеціальністю, освітньо-професійною програмою), оприлюднюються 

на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти не пізніше робочого дня, наступного після 

затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей. 

12.4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше 

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

години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного 

засідання оприлюднюється на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти. 

12.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних 

відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на спеціальні умови 

вступу, про участь в учнівських олімпіадах, про проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання, про трудовий договір на працевлаштування для здобуття 
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освіти за дуальною формою є підставою для скасування наказу про зарахування в 

частині, що стосується цього вступника. 

12.6. Інформування громадськості 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 закладів фахової передвищої 

освіти здійснюється на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту 

ЄДЕБО за електронною адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними 

системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких 

систем з технічним адміністратором ЄДЕБО). 
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Додаток 1  

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 

( вступних іспитів) для вступу на основі повної загальної середньої освіти до 

Коледжу Вищого навчального закладу «Київський університет ринкових відносин» у формі товариства з обмеженою відповідальністю 

    

Спеціальності 

освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра 

 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

/може повторювати назву 

спеціальності/ 

 

Перелік конкурсних предметів 

(вступних іспитів, творчих 

конкурсів) 

Мінімальна 

кількість балів для 

допуску до участі в 

конкурсі або для 

зарахування на 

навчання поза 

конкурсом 

 

Код 

 

Назва 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, маркетинг та 

біржова діяльність 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

2. Математика 100 

2. Біологія 100 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

1.Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

2. Математика 100 

2. Географія 100 

 073 Менеджмент  Менеджмент 1.Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

2. Географія 100 

2. Іноземна мова 100 

 075 Маркетинг Маркетинг 1.Українська мова та література 100 

2 Історія України 100 

2.Математика 100 

2.Іноземна мова 100 

081 Право Право 1.Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

2. Географія 100 

2. Іноземна мова 100 
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Додаток 2 

Перелік вступних іспитів для вступу на основі базової загальної середньої освіти до  

Коледжу Вищого навчального закладу « Київський університет ринкових відносин» у формі товариства з обмеженою відповідальністю 

 

Спеціальності 

освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

/може повторювати назву 

спеціальності/ 

Перелік конкурсних предметів 

(вступних іспитів, творчих 

конкурсів) 

Мінімальна 

кількість балів для 

допуску до участі в 

конкурсі або для 

зарахування на 

навчання поза 

конкурсом 

 

Код 

 

Назва 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, маркетинг та 

біржова діяльність 

1. Українська мова  4 

2. Історія України 4 

2. Математика 4 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

1. Українська мова  4 

2. Історія України 4 

2. Математика 4 

 073 Менеджмент  Менеджмент 1. Українська мова  4 

2. Історія України 4 

2. Математика 4 

 075 Маркетинг Маркетинг 1. Українська мова  4 

2 .Історія України 4 

2. Математика 4 

081 Право Право 1. Українська мова  4 

2. Історія України 4 

2. Математика 4 
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Додаток 4  

 

Перелік спеціальностей, конкурсних пропозицій для прийому на навчання на перший курс осіб, які здобули базову середню освіту  

Коледж ВНЗ « Київський університет ринкових відносин» у формі товариства з обмеженою відповідальністю 

 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра  

Спеціальності 

 

Спеціалізація 

(освітня програма) 
/може повторювати назву спеціальності/ 

Курс 

 

Термін 

навчання 

 

 

 

Кількість осіб 

 

Вартість 

навчання за рік, 

грн. 
Код Назва 

081 Право 

 

Право 1 курс 3 р 10 міс. 30 17000 

075 Маркетинг Маркетинг 1 курс 2 р. 10 міс. 30 

 

15500 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

1 курс 2 р. 10 міс. 30 15500 

073 Менеджмент Менеджмент 1  курс 2 р. 10 міс. 30 

 

15500 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, маркетинг та біржова 

діяльність 

1  курс 2 р. 10 міс. 30 15500 
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Додаток 5 

 

Перелік спеціальностей, конкурсних пропозицій для прийому на навчання на другий курс  осіб, які здобули повну загальну середню освіту 

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

Коледж ВНЗ « Київський університет ринкових відносин» у формі товариства з обмеженою відповідальністю 

 

Спеціальності 

 

Спеціалізація 

(освітня програма) 
/може повторювати 

назву спеціальності/ 

Курс 

 

Термін 

навчання 

 

 

Кількість осіб Код Назва 

081 Право Право 2 курс 2 р. 10 міс. 20 

075 Маркетинг Маркетинг 2 курс 1 р. 10 міс. 18 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

2 курс 1 р. 10 міс. 26 

073 Менеджмент Менеджмент 2  курс 1 р. 10 міс. 19 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, 

маркетинг та біржова 

діяльність 

2  курс 1 р. 10 міс. 24 
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4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої 

освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника проводиться в такі строки: 

- реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів розпочинається 01 липня та завершується 31 жовтня (крім на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника). 

Етапи вступної компанії 
Денна(дуальна) форма 

навчання 

Заочна форма навчання 

Початок прийому заяв та документів 14 липня  

01 вересня 

1 листопада 

14 липня  

01 вересня 

1 листопада 

Закінчення прийому заяв та документів  31 серпня 

30 вересня 

30 листопада 

31 серпня 

30 вересня 

30 листопада 

Проведення усних співбесід 08 серпня - 16 серпня 

30 вересня 

30 листопада 

08 серпня - 16 серпня 

30 вересня 

30 листопада 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 

01 вересня 

30 вересня 

30 листопада 

01 вересня 

30 вересня 

30 листопада 

Терміни зарахування вступників 01 вересня 

30 вересня 

30 листопада  

01 вересня 

30 вересня 

30 листопада  

4.4. Прийом заяв та документів, конкурсний відбір і зарахування на навчання 

організованих груп вступників (крім вступників на основі базової загальної 

середньої освіти) може бути дозволено Міністерством освіти і науки України 

упродовж року за зверненням Спільного представницького органу сторони 

роботодавців на національному рівні, обласних (галузевих) організацій роботодавців 

за рахунок коштів юридичних осіб (роботодавців), але не пізніше 30 листопада. 

 

Розділ V викласти в наступній редакції: 

V. Порядок прийому та документів для участі у конкурсному відборі 

5.1. Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі 

базової або повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви: 

тільки в електронній формі (через електронний кабінет), крім визначених у 

цьому пункті випадків; 

тільки у паперовій формі: 

- за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові 

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

документі про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь 

вищої освіти та у сертифікаті національного мультипредметного теста чи 

зовнішнього незалежного оцінювання (у разі їх подання); 

- у разі подання іноземного документа про освіту; 

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

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re37825?ed=2022_05_02&an=14
https://ips.ligazakon.net/document/view/re37825?ed=2022_05_02&an=14
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- у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства; 

- у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів; 

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в 

електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії 

закладу фахової передвищої освіти. 

5.2. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 5.1 цього розділу, 

подають заяви тільки в паперовій формі. 

5.3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 

електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією 

закладу освіти у порядку, визначеному законодавством. 

Заклад освіти 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 освіти з метою 

створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі. 

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

закладу освіти. 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 (освітньо-професійної програми) та форми здобуття освіти. 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 

претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб 

і поінформовані про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця 

державного або регіонального замовлення, у заявах зазначають: "Претендую на 

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

повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця 

державного або регіонального замовлення". 

До заяви вступник додає мотиваційний лист, який подається в електронному 

вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які подають заяву в 

паперовій формі), додатки (за бажанням вступника) до мотиваційного листа 

приймаються на електронну поштову скриньку Закладу освіти 

rectorat@kumr.edu.ua. 

5.6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто 

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" 

(свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 

2022 року); 

військово-облікового документа (у військовозобов'язаних - військових квитків 

або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до 

призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством; 

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

кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого 

здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти; 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t125492?ed=2022_03_24
https://ips.ligazakon.net/document/view/t125492?ed=2022_03_24
https://ips.ligazakon.net/document/view/t125492?ed=2022_03_24
https://ips.ligazakon.net/document/view/re37825?ed=2022_05_02&an=23
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Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або 

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

територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених 

наказом N 271. 

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

кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти відсутній, може 

подаватись довідка державного підприємства "Інфоресурс" або виписка з Реєстру 

документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка 

документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової 

передвищої, вищої освіти. 

5.7. 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 (у військовозобов'язаних - військових 

квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до 

призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством; 

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

кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого 

здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти; 

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. 

Вступники, які проходять усні співбесіди допускаються до участі в них за 

наявності оригіналу документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для 

осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2022 року), та екзаменаційного 

листка з фотокарткою. 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими 

умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у 

строки, визначені для прийому документів. 

5.8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією 

закладу освіти, 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. 

5.9. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає 

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

закладу освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не 

пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення 

поточних рейтингових списків вступників здійснюється на вебсайті (вебсторінці) 

закладу освіти на підставі даних, внесених до ЄДЕБО. 

5.10. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і 

сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми 

(спеціальності) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим 

підписом під час подання заяви. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re37825?ed=2022_05_02&an=24
https://ips.ligazakon.net/document/view/re36127?ed=2021_03_01
https://ips.ligazakon.net/document/view/t125492?ed=2022_03_24
https://ips.ligazakon.net/document/view/t125492?ed=2022_03_24
https://ips.ligazakon.net/document/view/re37825?ed=2022_05_02&an=25
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5.11. Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом 

освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому 

документів на навчання для паперових заяв та не пізніш як за день до дати 

закінчення подання електронних заяв за умови допущення технічної помилки під 

час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про 

допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається 

неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. 

5.12. 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 N 504 "Деякі 

питання визнання в Україні іноземних документів про освіту", зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за N 614/27059. 

5.13. Документи про вищу духовну освіту приймаються в разі її здобуття 

особами до 01 вересня 2018 року і за умови подання свідоцтва про державне 

визнання документа про вищу духовну освіту отриманого особою відповідно до 

Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені 

та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року N 652, або рішення 

вченої ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад освіти, який 

здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого 

бакалавра щодо визнання відповідного документа про вищу духовну освіту. 

 

Розділ VI викласти в наступній редакції: 

VІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

6.1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти 

здійснюється за результатами: 

для вступу на основі базової середньої освіти - у формі індивідуальної усної 

співбесіди, розгляду мотиваційних листів у передбачених цим Порядком випадках; 

для вступу на основі повної (профільної) загальної середньої освіти - у формі 

індивідуальної усної співбесіди, розгляду мотиваційних листів в передбачених цим 

Порядком випадках; 

для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника - у формі індивідуальної усної співбесіди, розгляду мотиваційних листів в 

передбачених цим Порядком випадках. 

6.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала (розгляду 

мотиваційних листів). 

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової або повної загальної 

(профільної) середньої освіти вступають на навчання для здобуття фахової 

передвищої освіти, зараховуються результати індивідуальної усної співбесіди, 

розгляду мотиваційного листа у встановлених цим Порядком випадках. 

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

рівня кваліфікованого робітника вступають на навчання для здобуття фахової 

передвищої освіти, зараховуються результати індивідуальної усної співбесіди, 

розгляду мотиваційного листа у встановлених цим Порядком випадках. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re27059?ed=2015_05_05
https://ips.ligazakon.net/document/view/re27059?ed=2015_05_05
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp150652?ed=2018_02_14&an=18
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6.5. Конкурсний бал (КБ) обчислюється: 

для вступу на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти, 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника: 

КБ = УС, де УС - оцінка індивідуальної усної співбесіди. 

Замість проходження індивідуальної усної співбесіди вступник може подати 

результати зовнішнього незалежного оцінювання (2019 - 2021 років у будь-яких 

комбінаціях) або національного мультипредметного теста. У такому разі 

конкурсний бал вступника визначається як середній бал з двох предметів 

зовнішнього незалежного оцінювання (української мови та літератури/української 

мови, предмету на вибір вступника) з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 

балів, або середній бал усіх предметів національного мультипредметного теста без 

використання вагових коефіцієнтів з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 

балів. 

Заклад освіти у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення 

кількості балів з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі. 

6.6. Програми індивідуальних усних співбесід затверджує голова приймальної 

комісії закладу освіти не пізніше ніж 31 травня відповідного року вступної кампанії. 

Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної загальної 

(профільної) середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного 

оцінювання на основі повної загальної середньої освіти. 

Програми індивідуальних усних співбесід обов'язково оприлюднюються на 

вебсайтах (вебсторінках) закладів освіти. У програмах мають міститися критерії 

оцінювання підготовленості вступників. 

Форму проведення індивідуальних усних співбесід заклад обирає самостійно з 

урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням 

медико-санітарних вимог. 

Вимоги до мотиваційних листів розробляються, затверджуються головами 

приймальних комісій та оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) закладів освіти 

не пізніше 1 червня. 

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

приймальної комісії) не з'явилися на усні співбесіди 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 конкурсному відборі не допускаються. 

6.8. Апеляції на результати усних співбесід, проведених закладом освіти, 

розглядає апеляційна комісія цього закладу освіти, склад та порядок роботи якої 

затверджуються наказом закладу освіти. 

Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до ЄДЕБО. 

6.9. Рішенням приймальної комісії результати індивідуальної усної співбесіди 

щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою 

вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію, для 

якої передбачено проходження індивідуальної усної співбесіди. 



 7 

 

Розділ «VII. Спеціальні умови  участі у конкурсному відборі» 

СКАСУВАТИ. 

 

Розділ VIІІ викласти в наступній редакції: 

VІІІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

8.1. Список вступників, які мають право на зарахування, впорядковується: 

за конкурсним балом від більшого до меншого в разі конкурсного відбору; 

за результатами розгляду мотиваційних листів. 

8.2. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

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

конкурсний бал вступника; 

ознака підстав для зарахування за результатами позитивної оцінки 

індивідуальної усної співбесіди; 

освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, 

форма здобуття освіти. 

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована 

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

внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, 

підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах. 

8.3. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та 

оприлюднюються у повному обсязі на офіційному вебсайті (вебсторінці) закладу 

освіти. 

8.4. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після 

виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання з 

урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників. 

8.5. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування 

розміщується на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти, а також відображається у 

кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності). 

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення 

засобами мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому. 

 

Розділ ІX  викласти в наступній редакції: 

ІX. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

9.1.Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог цього 

Порядку на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, Правил прийому та 

укладення договору про надання освітніх послуг між закладом освіти та вступником 

(за участю батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників), в 

якому можуть бути деталізовані права та обов'язки сторін. 

9.2. Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може 

здійснюватися, крім особистого подання, 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 в терміни, визначені в розділі ІV цього Порядку. Дату подання 
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документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому 

конверті; 

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, через електронний кабінет 

вступника. 

Договір про навчання між закладом освіти та вступником (за участі батьків або 

законних представників - для неповнолітніх вступників) є підставою для видання 

наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування 

без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий 

без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж 

десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в 

частині зарахування такої особи. 

Особи, які подали заяви в електронній формі без накладання кваліфікованого 

електронного підпису, крім того, зобов'язані підписати власну заяву, роздруковану 

приймальною комісією. 

9.3. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 

укладається договір (контракт) між закладом освіти та фізичною або юридичною 

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

на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати. 

 

Розділ X  викласти в наступній редакції: 

X. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

10.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які 

не виконали вимог для зарахування, передбачених у розділі ІX цього Порядку, і 

надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком. 

10.2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних 

осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до розділу ІX цього 

Порядку. 

Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого 

подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання 

договору, але якщо договір не буде укладено впродовж десяти календарних днів 

після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої 

особи. 

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. 

10.3. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та 

формами здобуття освіти оригінали документів, передбачені цим Порядком та 

Правилами прийому, зберігаються у закладі освіти за місцем навчання за 

державним або регіональним замовленням протягом усього строку навчання. 

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, 

освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти за 

кошти фізичних або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів 

зберігаються в одному із закладів освіти на вибір студента протягом усього строку 

навчання. Умовою до зарахування студента до іншого закладу є надання довідки 

про місцезнаходження оригіналів документів. Довідка про зберігання оригіналів 
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документів видається на вимогу студента закладом освіти, у якому вони 

зберігаються. 

 

Розділ ХІ  викласти в наступній редакції: 

ХІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс  

11.1. Накази про зарахування на навчання видаються Ректором 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 (вебсторінці) закладу освіти. 

11.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується 

приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника. 

11.3. Зараховані особи можуть бути виключені з наказу про зарахування (до 

наказу про зарахування вносяться зміни, що стосуються 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 на підставі наказу Ректора. 

11.4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 

календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що 

стосується цієї особи. 

11.5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 11.2 – 11.4 цього 

розділу, місце (місця) 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 конкурсних 

пропозицій цього закладу освіти шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на 

іншу конкурсну пропозицію. 

 

Розділ XІІ  викласти в наступній редакції: 

XІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому на 

навчання до закладів фахової передвищої освіти 

12.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній 

омбудсмен та/або представник Служби освітнього омбудсмена, представники 

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

інформації).  

12.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки 

України із заявою про надання їм права спостерігати 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 

комісії. 

12.3. Заклад освіти зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з 

ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію 

відповідної спеціальності (освітньо-професійної програми). Правила прийому, 

відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним або регіональним 
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замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньо-

професійною програмою), оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) закладу 

освіти не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи 

отримання відповідних відомостей. 

12.4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше 

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

до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання 

оприлюднюється на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти. 

12.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних 

відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на спеціальні умови 

вступу, про участь в учнівських олімпіадах, про проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання, про трудовий договір на працевлаштування для здобуття 

освіти за дуальною формою є підставою для скасування наказу про зарахування в 

частині, що стосується цього вступника. 

12.6. Інформування громадськості 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 закладів фахової передвищої 

освіти здійснюється на підставі даних ЄДЕБО через розділ "Вступ" вебсайту 

ЄДЕБО за електронною адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними 

системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких 

систем з технічним адміністратором ЄДЕБО). 
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Додаток 1  

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 

( вступних іспитів) для вступу на основі повної загальної середньої освіти до 

Коледжу Вищого навчального закладу «Київський університет ринкових відносин» у формі товариства з обмеженою відповідальністю 

    

Спеціальності 

освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра 

 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

/може повторювати назву 

спеціальності/ 

 

Перелік конкурсних предметів 

(усні співбесіди, результати  

ЗНО (НМТ) 

Мінімальна 

кількість балів для 

допуску до участі в 

конкурсі або для 

зарахування на 

навчання  

 

Код 

 

Назва 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, маркетинг та 

біржова діяльність 

 

 

 

 

 

1. Українська мова/ або Українська 

мова та література 

 

2. Історія України/ Математика/ 

Географія/ Фізика/ Хімія/ Біологія 

 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

 073 Менеджмент  Менеджмент 

 075 Маркетинг Маркетинг 

081 Право Право 
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Додаток 2 

Перелік вступних іспитів для вступу на основі базової загальної середньої освіти до  

Коледжу Вищого навчального закладу « Київський університет ринкових відносин» у формі товариства з обмеженою відповідальністю 

 

Спеціальності 

освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

/може повторювати назву 

спеціальності/ 

Перелік конкурсних предметів 

(усні співбесіди) 

Мінімальна 

кількість балів для 

допуску до участі в 

конкурсі або для 

зарахування на 

навчання поза 

конкурсом 

 

Код 

 

Назва 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, маркетинг та 

біржова діяльність 

 

 

 

 

1. Українська мова  

 

 

2. Історія України або Математика 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

 073 Менеджмент  Менеджмент 

 075 Маркетинг Маркетинг 

081 Право Право 
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Додаток 4  

 

Перелік спеціальностей, конкурсних пропозицій для прийому на навчання на перший курс осіб, які здобули базову середню освіту  

Коледж ВНЗ « Київський університет ринкових відносин» у формі товариства з обмеженою відповідальністю 

 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра  

Спеціальності 

 

Спеціалізація 

(освітня програма) 
/може повторювати назву спеціальності/ 

Курс 

 

Термін 

навчання 

 

 

 

Кількість осіб 

 

Вартість 

навчання за рік, 

грн. 
Код Назва 

081 Право 

 

Право 1 курс 3 р 10 міс. 30 17000 

075 Маркетинг Маркетинг 1 курс 2 р. 10 міс. 30 

 

15500 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

1 курс 2 р. 10 міс. 30 15500 

073 Менеджмент Менеджмент 1  курс 2 р. 10 міс. 30 

 

15500 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, маркетинг та біржова 

діяльність 

1  курс 2 р. 10 міс. 30 15500 
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Додаток 5 

 

Перелік спеціальностей, конкурсних пропозицій для прийому на навчання на третій курс  осіб, які здобули повну загальну середню освіту 

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

Коледж ВНЗ « Київський університет ринкових відносин» у формі товариства з обмеженою відповідальністю 

 

Спеціальності 

 

Спеціалізація 

(освітня програма) 
/може повторювати 

назву спеціальності/ 

Курс 

 

Термін 

навчання 

 

 

Кількість осіб Код Назва 

081 Право Право 3 курс 1 р. 10 міс. 17 

075 Маркетинг Маркетинг 3 курс 10 міс. 23 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

3 курс 10 міс. 28 

073 Менеджмент Менеджмент 3  курс 10 міс. 14 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, 

маркетинг та біржова 

діяльність 

3  курс 10 міс. 23 



Додаток 5 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

ДО АСПІРАНТУРИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

РИНКОВИХ ВІДНОСИН» 
у 2022 РОЦІ 

 
І. Загальні положення 

1.1 «Правила прийому на навчання до аспірантури Вищого навчального закладу «Київський 

університет ринкових відносин» у 2022 році» є додатком (далі – Додаток) до «Правил прийому до Вищого 

навчального закладу «Київський університет ринкових відносин» у 2022 році» (далі – Правила прийому), 

який розроблено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 1098 від 13 жовтня 2021 р. «Про 

затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році», зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції  26 листопада 2021 р. за № 1542/37164, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.   

Затверджені Правила прийому до аспірантури університету діють з     01 липня 2022 року до 30 

червня 2023 року. 

1.2. До аспірантури Київського університету ринкових відносин приймаються громадяни України, 

іноземці, а також особи без громадянства, які перебувають/проживають на території України на законних 

підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу 

освіту. 

 

ІІ. Підготовка здобувачів на освітньо-науковому та науковому рівнях вищої освіти 

2.1. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється в аспірантурі за 

очною формою навчання. 

2.2. Підготовка осіб в аспірантурі університету здійснюється: 

– за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав 

(отримала) заклад вищої освіти (наукова установа) на проведення наукових досліджень, за якими 

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

2.3. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі і не захистилася або була відрахована з неї 

достроково, має право на повторний вступ до аспірантури. 

2.4. Підготовка іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі здійснюється на підставі договорів, 

укладених між університетом та закладами вищої освіти інших країн щодо обміну вченими чи академічної 

мобільності; 

 Нормативний термін навчання в аспірантурі становить чотири роки,  упродовж яких аспірант 

зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, визначеної університетом для підготовки 

доктора філософії з відповідної спеціальності, а також підготувати дисертацію на основі самостійно 

проведених досліджень та захистити її у створенній закладом разовій раді. 

 

ІІІ. Організація прийому до аспірантури університету 

 Організацію прийому та зарахування здобувачем до аспірантури здійснює Приймальна комісія. 

До аспірантури на основі конкурсного відбору приймаються особи за науковою спеціальністю 051 – 

Економіка. 

 Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури університету, вирішуються Приймальною 

комісією на її засіданнях.  

 

IV. Порядок та умови вступу до аспірантури 

 До аспірантури на основі конкурсного відбору приймаються особи, які здобули вищу освіту 

ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за результатами вступних випробувань. 

 Здобувач особисто до Приймальної комісії Вищого навчального закладу «Київський університет 

ринкових відносин» на ім’я ректора подає заяву в паперовій формі. 

 При поданні заяви здобувач особисто пред’являє: 

– документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про 

громадянство України»);  

- військовий квиток або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних; 

– документ державного зразка (оригінал) про здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень, ступінь 

вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього. 

4.5. До заяви здобувач додає: 



–  особовий листок (за затвердженим зразком); 

–  автобіографію; 

–  копію трудової книжки (за наявності); 

–  реферат з обраної здобувачем спеціальності; 

–  витяг із протоколу засідання Вченої ради (для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо 

після закінчення закладу вищої освіти); 

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, освітній 

ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

– копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 

– копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (за відсутності подається копія 

сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь які платежі за серією та номером 

паспорта); 

–  дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см.; 

–  копію закордонного паспорта - за наявності. 

 Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Вищого навчального 

закладу «Київський університет ринкових відносин» або в установленому законодавством порядку. Копії 

документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не 

підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

 Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих здобувачем для участі у 

конкурсному відборі, за допомогою Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

Письмове підтвердження Технічного адміністратора Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти про недостовірність інформації, поданої здобувачем до університету, є підставою для відмови в участі 

у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування). 

 Рішення про допуск до вступних випробувань до аспірантури приймається виключно на засіданні 

Приймальної комісії.  

 Вступні випробування до аспірантури університету на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії передбачають: 

 Вступний іспит зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра відповідної 

спеціальності;  

 Вступний іспит з іноземної мови. 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 або аналогічного рівня); німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови - дійсним 

сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти 

або 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. 

 Вступний іспит з філософії (в обсязі вузівської програми); 

 Особа може вступити до аспірантури університету за іншою спеціальністю, ніж та, яка 

зазначена в її дипломі магістра/спеціаліста. 

 Для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка 

зазначена в їх дипломі магістра/спеціаліста, рішенням приймальної комісії можуть бути призначені 

додаткові вступні випробування. 

 Вагові коефіцієнти кожного вступного випробування при розрахунку конкурсного бала 

становлять: спеціальність – 60%, іноземна мова – 40%. 

 Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія, склад та порядок 

роботи якої затверджуються наказом ректора. 

 Зарахування до аспірантури здійснюється згідно з рішенням Приймальної комісії та 

затверджується наказом ректора. 

Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами проводяться з урахуванням 

особливих освітніх потреб, зазначених у заяві вступника, та рекомендацій медико-соціальної експертизи.  

 

V. Строки прийому заяв і документів, вступних іспитів, конкурсного відбору та зарахування. 

   Приймальна комісія Університету працює: 

- понеділок – п’ятниця  з 10
00

 до 16
00

,  

- субота - неділя – вихідний, 

- обідня перерва – 12.00 – 13.00 

Телефон для довідок:  (044) 294-00-02;  моб. 067 7331528;  050 3517568. 



Ел. пошта: nauka@kumr.edu.ua 

 Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання 

вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти (спеціаліст, магістр) на здобуття ступеня доктора 

філософії проводиться в такі строки: 

 

Етапи вступної кампанії:   

1-й етап  

Початок прийому заяв і документів:           18 липня 2022 року 

Закінчення прийому заяв і документів:       5 серпня 2022 року 

Терміни проведення вступних іспитів:       8 серпня – 18 серпня 2022 року 

Терміни зарахування вступників:                 22 серпня 2022 року 

Початок навчання в аспірантурі:                  1 вересня 2022 року 

 

2-й етап 

Початок прийому заяв і документів:           6 жовтня 2022 року 

Закінчення прийому заяв і документів:       17 жовтня 2022 року 

Терміни проведення вступних іспитів:        18 жовтня – 27 жовтня 2022 року 

Терміни зарахування вступників:                 28 жовтня 2022 року 

Початок навчання в аспірантурі:                  1 листопада 2022 року 

 

3-й етап 

Початок прийому заяв і документів:           1 березня 2023 року 

Закінчення прийому заяв і документів:       14 березня 2023 року 

Терміни проведення вступних іспитів:        17 березня –28 березня 2023  

Терміни зарахування вступників:                 30 березня 2023 року 

Початок навчання в аспірантурі:                  1 квітня 2023 року 

 Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, 

вступають до Вищого навчального закладу «Київський університет ринкових відносин» за акредитованими 

освітніми програмами (спеціальностями) упродовж року для навчання в аспірантурі за результатами 

оцінювання/розгляду поданих згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року 

за № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272) документів та співбесіди з визначених 

предметів та мови навчання. 

 Зарахування до аспірантури відбувається на основі наказу Університету «Про зарахування до 

аспірантури», підписаним ректором та згідно рішення Приймальної комісії.  

 Рішення Приймальної комісії про зарахування здобувача може бути скасоване нею у разі 

виявлення порушень законодавства з боку здобувача. 

 Здобувачі можуть бути відраховані з Університету за власним бажанням,  про що видається 

відповідний наказ. 
 

 


