
5.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір 

та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої 

освіти за всіма формами навчання: 

 

Етапи вступної кампанії 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

на основі повної загальної середньої освіти 

Реєстрація електронних 

кабінетів, завантаження 

додатків до документів про 

повну загальну середню освіту 

2 липня 2018 року 2 липня 2018 року 

Закінчення реєстрації 

електронних кабінетів 

вступників, завантаження 

додатків до документів про 

повну загальну середню освіту 

о 18:00 годині 25 липня 

2018 року 

о 18:00 годині 25 липня 

2018 року 

Початок прийому заяв та 

документів 
12 липня 2018 року 12 липня 2018 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають 

право на вступні 

випробування, співбесіду 

о 18:00 годині  

20 липня 2018 року 

о 18:00 годині  

5  серпня  2018 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які не 

складають вступних 

випробувань на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб 

о 18:00 годині  

26 липня 2018 року 

о 18:00 годині  

11 серпня 2018 року 

Строки проведення  

співбесід на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб  

21-23 липня 2018 року 6-8 серпня 2018 року 

Строки проведення  

вступних випробувань на місця 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

21-26 липня 2018 року 6-11 серпня 2018 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб 

не пізніше 

12.00 години 

13 серпня 2018 року 

не пізніше 

12.00 години 

13 серпня 2018 року 

Виконання вимог до 

зарахування на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб 

до 12.00 години 

15 серпня 2018 року 

до 12.00 години 

15 серпня 2018 року 

Терміни зарахування 

вступників на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб 

не пізніше  

30 вересня 2018 року 

не пізніше  

30 вересня 2018 року 



 

5.2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір 

та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання: 

на 1 курс (зі скороченим строком навчання) на 2, 3 курс (з нормативним строком навчання) 

 

Етапи вступної кампанії 

Денна форма навчання 

вступники на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста 

Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року 

Закінчення прийому заяв та документів  о 18:00 годині 24 липня 2018 року 

Строки проведення  

вступних випробувань 
25 - 31 липня 2018 року 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників 
01 серпня 2018 року 

Термін зарахування вступників 
не пізніше  

30 вересня 2018 року 

 

 

5.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір 

та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста за заочною формою навчання: 

на 1 курс (зі скороченим строком навчання) на 2, 3 курс (з нормативним строком навчання) 

 

Етапи вступної 

кампанії 

Заочна форма навчання 

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста 

I етап II етап III етап 

Початок прийому заяв та 

документів 

2 березня 

2018 року 

27 липня 

2018 року 
29 жовтня 2018 року 

Закінчення прийому заяв 

та документів  
5 березня 

 2018 року 

17 серпня  

2018 року 

01 листопада  

2018 року 

Строки проведення  

вступних випробувань 
6 березня 

 2018 року 

18 - 21 серпня 

2018 року 

2 - 3 листопада  

2018 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників 

7 березня  

2018 року 

22 серпня  

2018 року 
5 листопада 2018 року 

Термін зарахування 

вступників 

9 березня 

 2018 року 

не пізніше  

30 вересня 

 2018 року 

6 листопада 2018 року 

 

 

 



5.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір 

та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра спеціальності        

081 «Право» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста за всіма формами навчання: 

 

Етапи вступної кампанії 

Вступники на основі ступеня вищої освіти, 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

Денна Заочна 

Реєстрація електронних кабінетів 
14 травня - 5 червня 

2018 року 

14 травня - 5 червня 

2018 року 

Проведення додаткового вступного 

випробування (для вступників з 

іншої спеціальності в тому числі для 

пільгових категорій) 

14 - 31 травня 

 2018 року 

14 - 31 травня  

2018 року 

Початок прийому заяв та документів 2 липня 2018 року 2 липня 2018 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів (для вступників 

пільгових категорій) 

9 липня 2018 року 9 липня 2018 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів 
26 липня 2018 року 26 липня 2018 року 

Проведення  вступного іспиту (для 

вступників пільгових категорій) 
11 липня 2018 року 11  липня 2018 року 

Проведення  фахового вступного 

випробування (для вступників 

пільгових категорій) 

13 липня 2018 року 13 липня 2018 року 

Проведення Єдиного вступного 

іспиту 
11 липня 2018 року 11 липня 2018 року 

Проведення Єдиного фахового 

вступного випробування 
13 липня 2018 року 13 липня 2018 року 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників 
1 серпня 2018 року 1 серпня 2018 року 

Термін зарахування вступників 
не пізніше  

30 вересня 2018 року 

не пізніше  

30 вересня 2018 року 

Додаткові строки прийому заяв та 

документів, конкурсний відбір 

5 – 8  листопада  

2018 року 

5 – 8  листопада  

2018 року 

Термін зарахування вступників 13 листопада 2018 року 13 листопада 2018 року 

 

 

 

 

 



5.5. Прийом заяв і документів, фахові випробування,  конкурсний відбір 

та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра спеціальностей     

051 «Економіка», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм»,               

292 «Міжнародні економічні відносини» на основі здобутого ступеня вищої 

освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за всіма формами 

навчання: 

 

Етапи вступної кампанії 

Вступники на основі ступеня вищої освіти , 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

Денна Заочна 

Реєстрація для складання 

Єдиного вступного іспиту 

14 травня - 5 червня  

2018 року 

14 травня - 5 червня 2018 

року 

Проведення додаткового 

вступного випробування (для 

вступників з іншої спеціальності) 

14 - 31 травня 2018 

року 
14 - 31 травня 2018 року 

Початок прийому заяв та 

документів 
2 липня 2018 року 2 липня 2018 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів (для вступників 

пільгових категорій) 

9 липня 2018 року 9 липня 2018 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів 
26 липня 2018 року 26 липня 2018 року 

Проведення  вступного 

випробування з іноземної мови 

(для вступників пільгових 

категорій) 

11 липня 2018 року 11  липня 2018 року 

Проведення  фахового вступного 

випробування  (для вступників 

пільгових категорій) 

12 липня 2018 року 12 липня 2018 року 

Проведення Єдиного вступного 

іспиту 
11 липня 2018 року 11 липня 2018 року 

Проведення  фахових вступних 

випробувань 
27 - 29 липня 2018 року 

27 - 29 липня  

2018 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 
1 серпня 2018 року 1 серпня 2018 року 

Термін зарахування вступників 
не пізніше  

30 вересня 2018 року 

не пізніше  

30 вересня  2018 року 

Додаткові строки прийому заяв 

та документів, конкурсний відбір 

5 – 8  листопада  

2018 року 

5 – 8  листопада  

2018 року 

Термін зарахування вступників 13 листопада 2018 року 13 листопада 2018 року 

 

 

 

 



5.6. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір 

та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма 

спеціальностями крім  спеціальностей 051 «Економіка», 241 «Готельно-

ресторанна справа», 242 «Туризм»,  292 «Міжнародні економічні відносини» на 

основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста за денною формою навчання: 

 

Етапи вступної кампанії 

Вступники на основі ступеня вищої освіти , освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста 

Денна форма навчання 

Початок прийому заяв та 

документів 
2 липня 2018 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів 
26 липня 2018 року 

Строки проведення вступних 

випробувань 
27 - 29 липня 2018 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників 

1 серпня 2018 року 

Термін зарахування вступників 
не пізніше  

30 вересня 2018 року 

 

5.7. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір 

та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма 

спеціальностями крім  спеціальностей 051 «Економіка», 241 «Готельно-

ресторанна справа», 242 «Туризм»,  292 «Міжнародні економічні відносини» на 

основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста за заочною формою навчання: 

 

Етапи вступної кампанії 

Вступники на основі ступеня вищої освіти , 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

Заочна форма навчання 

I етап II етап 

Початок прийому заяв та 

документів 
30 липня 2018 року 5 листопада 2018 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів 
20 серпня 2018 року 8 листопада 2018 року 

Строки проведення вступних 

випробувань 
21-23 серпня 2018 року 

9 - 11 листопада  

2018 року 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників 
27 серпня 2018 року 12 листопада 2018 року 

Термін зарахування вступників 
не пізніше  

30 вересня 2018 року 
13 листопада 2018 року 

 


