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Відповідно до рішення вченої ради від 25.04.2018р. протокол. №7: 

1. У розділі V: 

1)  п. 2 викласти у такій редакції: 

          Прийом заяв в електронній формі, документів, результати зовнішнього 

незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди, конкурсний відбір 

та зарахування на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки: 
 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма навчання 

вступники на основі повної загальної середньої освіти 

Початок прийому заяв та 

документів 

I етап 

12 липня 2018 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають 

право складати вступні 

випробування (співбесіду), що 

проводить вищий навчальний 

заклад 

20 липня 2018 року 

18-00 година 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які не  

складають вступні випробування 

26 липня 2018 року 

18-00 година 

Строки проведення вищим 

навчальним закладом співбесіди 

21 липня–23 липня 

2018 року 

Строки проведення вищим 

навчальним закладом вступних 

випробувань 

21 липня–26 липня 

2018 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 

01 серпня до 12-00 години 

2018 року 

Терміни зарахування вступників 30 серпня 2018 року 

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до 

документів про повну загальну середню освіту починається 2 липня та 

закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня. 

      2) п. 3 викласти у такій редакції: 

      Прийом заяв у паперовій формі, документів, результати фахових 

вступних випробувань, конкурсний відбір та зарахування вступників на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводяться в такі строки: 

 

 

 

 

 

 
 



Етапи вступної кампанії 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

вступники на основі ступеня ( ОКР) вищої освіти 

Початок прийому заяв та 

документів 

I етап I етап II етап 

12 липня 2018 року 
10 серпня 2018 

року 

9 вересня 2018 

року 

Закінчення прийому заяв 

та документів  

24 липня 2018 року 

18-00 година 

8 вересня 2018 

року 

18-00 година 

25 вересня 2018 

року 

 

Строки проведення вищим 

навчальним закладом 

співбесіди 

25 липня–26 липня 

2018 року 

9 вересня 2018 

року 

26 вересня 2018 

року 

Строки проведення вищим 

навчальним закладом 

вступних випробувань 

25 липня–31 липня 

2018 року 

10-13 вересня 

2018 року 

26,27 вересня 

2018 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників 

01 серпня до 12-00 

години 

2018 року 

14 вересня до 12-

00 годин 2018 

року 

28 вересня  до 

12-00 години, 

2018 року 

Терміни зарахування 

вступників 
30 серпня 2018 року 

15 вересня 2018 

року 

29, 30 вересня 

2018 року 

     

     3) п. 4 викласти у такій редакції: 

     Прийом заяв у паперовій формі, документів, результатів іспиту з іноземної 

мови та фахових(додаткових фахових) вступних випробувань, конкурсний 

відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, у тому 

числі за іншою спеціальністю проводяться в такі строки: 
 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма навчання Заочна форма навчання 

вступники на основі ступеня (ОКР) вищої освіти, 

Початок прийому заяв та 

документів 

I етап II етап I етап II етап 

12 липня 2018 

року 

9 вересня 

2018 року 

10 серпня 

2018 року 

9 вересня 

2018 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів 

26 липня 2018 

року 

18-00 година 

25 вересня 

2018 року 

8 вересня 

2018 року 

18-00 година 

25 вересня 

2018 року 

Строки проведення вищим 

навчальним закладом 

співбесіди 

27 липня–28 

липня 

2018 року 

26 вересня 

2018 року 

9 вересня 

2018 року 

26 вересня 

2018 року 

Строки проведення вищим 

навчальним закладом 

вступних випробувань 

27 липня–31 

липня 

2018 року 

26,27 вересня 

2018 року 

10-13 вересня 

2018 року 

26,27 вересня 

2018 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників 

01 серпня до 

12-00 години 

2018 року 

28 вересня  до 

12-00 години, 

2018 року 

14 вересня до 

12-00 годин 

2018 року 

28 вересня  до 

12-00 години, 

2018 року 

Терміни зарахування 

вступників 

30 серпня 

2018 року 

29, 30 вересня 

2018 року 

15 вересня 

2018 року 

29, 30 вересня 

2018 року 

             



            4) п. 5 викласти у такій редакції: 

              Прийом заяв у паперовій формі, документів, результати фахових,  

додаткових фахових вступних випробувань, конкурсний відбір та 

зарахування вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра на 

основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншою 

спеціальністю проводяться в такі строки: 
 

Етапи вступної кампанії 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста,ступеня ( ОКР) вищої 

освіти, 

Початок прийому заяв та 

документів 

I етап I етап II етап 

12 липня 2018 року 
10 серпня 2018 

року 

9 вересня 2018 

року 

Закінчення прийому заяв 

та документів  

24 липня 2018 року 

18-00 година 

8 вересня 2018 

року 

18-00 година 

25 вересня 2018 

року 

Строки проведення вищим 

навчальним закладом 

співбесіди 

25 липня–26 липня 

2018 року 

9 вересня 2018 

року 

26 вересня 2018 

року 

Строки проведення вищим 

навчальним закладом 

вступних випробувань 

25 липня–31 липня 

2018 року 

10-13 вересня 

2018 року 

26,27 вересня 

2018 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників 

01 серпня до 12-00 години 

2018 року 

14 вересня до 

12-00 годин 

2018 року 

28 вересня  до 

12-00 години, 

2018 року 

Терміни зарахування 

вступників 
30 серпня 2018 року 

15 вересня 

2018 року 

29, 30 вересня 

2018 року 

 

        2.У розділі VII: 

        1) п. 5 викласти у такій редакції: 

 Конкурсний бал розраховується: 

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра  на основі 

повної загальної середньої освіти за формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А, 

де П1, П2  –  оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних 

іспитів з першого та другого предметів; П3  –  оцінка зовнішнього 

незалежного оцінювання, вступного іспиту  з третього предмета; А  – 

середній бал документа про повну 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,  в  шкалу  100-200  (додаток 1),  

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4,  встановлюються  закладом 

вищої освіти  з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не 

менше 0,2 кожний; К4  не  може  перевищувати  0,1. Сума  коефіцієнтів  К1,  

К2,  К3,  К4 для  кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1; 

 



Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 

5-бальною  шкалою,  враховуються  таким  чином:  «3»  відповідає  «6»,  «4» 

відповідає  «9»,  «5»  відповідає  «12».  У  разі  відсутності  з  об’єктивних  

причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його 

середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2. 

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

міжнародних  олімпіадах  (відповідно  до  наказів  Міністерства  освіти  і  

науки України),  чемпіонам  і  призерам  Олімпійських,  Паралімпійських  і 

Дефлімпійських  ігор  (за  поданням  Мінмолодьспорт  України)  

зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором 

вступника. 

Призерам  (особам,  нагородженим  дипломами  І-ІІІ  ступенів)  IV  етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, 

призерам III етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-

дослідницьких  робіт  учнів  – членів Малої академії наук України 2018 року 

останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо  конкурсний бал  

вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється  таким,  що  

дорівнює  200  (крім  вступу  на  спеціальності  галузі знань  29 «Міжнародні  

відносини»).  Інформацію  про  них  приймальні  комісії отримують з Єдиної 

бази. 

Остаточно конкурсний  бал  множиться  на регіональний  (РК), 

галузевий (ГК),  сільський  (СК)  та  першочерговий  (ПЧК)  коефіцієнти.  

Значення вагових коефіцієнтів для вступу на перший курс на навчання 

для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – 

форми вступних випробувань, перелік предметів, шкала оцінювання та 

терміни навчання наведені в таблиці. 

 

№ 

з/п 

Спеціальність 

 

Назви 

предметів 
Шкала 

Форма вступного 

випробування 

 

Вагові 

коефіцієнти 

Термін 

навчання 

денна/заочна 

форма 

1. 

071 

Облік і 

оподаткування 

Українська 

мова та 

література 

100-

200 

Результат ЗНО 

або тестування, 

або співбесіда  

0,35 

3р. / - 
Математика  

100-

200 

Результат ЗНО 

або тестування, 

або співбесіда 

0,35 

Іноземна мова 

або географія 

100-

200 

Результат ЗНО 

або тестування, 

співбесіда 

0,2 

Атестат   0,1 

2. 

072 

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

Українська 

мова та 

література 

100-

200 

Результат ЗНО 

або тестування, 

співбесіда 

0,35 

3р. / - 

Математика  
100-

200 

Результат ЗНО 

або тестування, 

співбесіда 

0,35 



Іноземна мова 

або географія 

100-

200 

Результат ЗНО 

або тестування, 

співбесіда 

0,2 

Атестат   0,1 

3. 
073 

Менеджмент 

Українська 

мова та 

література 

100-

200 

Результат ЗНО 

або тестування, 

співбесіда 

0,35 

4р. / - 
Математика 

100-

200 

Результат ЗНО 

або тестування, 

співбесіда 

0,35 

Іноземна мова 

або географія 

100-

200 

Результат ЗНО 

або тестування, 

співбесіда 

0,2 

Атестат   0,1 

4 

 

075 

Маркетинг 

 

Українська 

мова та 

література 

100-

200 

Результат ЗНО 

або тестування, 

співбесіда 

0,35 

3р. / - 
Математика 

100-

200 

Результат ЗНО 

або тестування, 

співбесіда 

0,35 

Іноземна мова 

або географія 

100-

200 

Результат ЗНО 

або тестування, 

співбесіда 

0,2 

Атестат   0,1 

5 076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність  

Українська 

мова та 

література 

100-

200 

Результат ЗНО 

або тестування, 

співбесіда 

0,35 

4р. / - 
Математика 

100-

200 

Результат ЗНО 

або тестування, 

співбесіда 

0,35 

Іноземна мова 

або географія  

100-

200 

Результат ЗНО 

або тестування, 

співбесіда 

0,2 

Атестат   0,1 

6  

 

 

 

081 

Право 

 

Українська 

мова та 

література 

100-

200 

Результат ЗНО 

або тестування, 

співбесіда 

0,35 

4р. / - 

Історія 

України 

100-

200 

Результат ЗНО 

або тестування, 

співбесіда 

0,35 

Математика 

або  іноземна 

мова  

100-

200 

Результат ЗНО 

або тестування, 

співбесіда 

0,2 

Атестат   0,1 

 

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він 

встановлюється таким, що дорівнює 200. 

При різній кількості складових в конкурсному балі повинен 

дотримуватись принцип рівності прав вступників. 

 


