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«Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне 

управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» в такі строки: 
Етапи вступної кампанії Денна форма 

навчання 
Заочна  

(дистанційна) 
форма навчання 

Реєстрація вступників для складання 
єдиного фахового вступного іспиту з 
іноземної мови 

13 травня – 18:00  
03 червня 2019 року 

13 травня – 18:00  
03 червня 2019 року 

Складання додаткових фахових вступних 
випробувань для вступників, які вступають 
на основі ступеня вищої освіти (освітньо-
кваліфікаційного рівня), здобутого за 
іншою спеціальністю (напрямом 
підготовки) 

13 травня –  
31 травня 2019 року 

13 травня –  
31 травня 2019 року 

Прийом заяв та документів для осіб, які 
вступають на основі вступних іспитів 
(замість документа про здобутий освітній 
рівень може подаватись довідка про 
завершення навчання) 

17 червня – 25 червня 
2019 року 

17 червня – 25 червня 
2019 року 

Прийом заяв та документів для осіб, які 
вступають на основі результатів єдиного 
вступного іспиту та єдиного фахового 
вступного випробування 

10 липня – 23 липня 
2019 року 

10 липня – 23 липня 
2019 року 

Основна сесія єдиного вступного іспиту 
(додаткова сесія проводиться в строки, 
встановлені Українським центром 
оцінювання якості освіти) 

02 липня 2019 року 02 липня 2019 року 

Фахові вступні випробування, а також 
додаткові фахові вступні випробування для 
вступників, які вступають на основі ступеня 
вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного 
рівня), здобутого за іншою спеціальністю 
(напрямом підготовки) і вже склали єдиний 
вступний іспит 

05 липня - 26 липня 
2019 року 

05 липня - 26 липня 
2019 року 

Надання рекомендацій для зарахування за 
державним замовленням 

не пізніше 05 серпня 
2019 року 

не пізніше 05 серпня 
2019 року 

Виконання вимог Правил прийому для 
зарахування 

до 18:00  
10 серпня 2019 року 

до 18:00  
10 серпня 2019 року 

Наказ про зарахування за державним 
замовленням 

до 12:00  
11 серпня 2019 року 

до 12:00  
11 серпня 2019 року 

Термін зарахування вступників за рахунок 
коштів фізичних та юридичних осіб 

не пізніше 30 вересня 
2019 року 

не пізніше 30 вересня 
2019 року 

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

для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на основі здобутого 

ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

проводиться в такі строки: 
Етапи вступної кампанії Денна форма 

навчання 
Заочна 

(дистанційна) 
форма навчання 

Реєстрація для складання єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови та 
єдиного фахового вступного випробування 

13 травня – 18:00  
03 червня 2019 року 

13 травня – 18:00  
03 червня 2019 року 

Складання додаткових фахових вступних 
випробувань для вступників, які 
вступають на основі ступеня вищої освіти 
(освітньо-кваліфікаційного рівня), 
здобутого за іншою спеціальністю 
(напрямом підготовки) 

13 травня – 31 травня 
2019 року 

13 травня – 31 
травня 2019 року 

Прийом заяв та документів для осіб, які 
вступають на основі вступних іспитів 
(замість документа про здобутий освітній 
рівень може подаватись довідка про 
завершення навчання) 

17 червня – 25 червня 
2019 року 

17 червня – 25 
червня 2019 року 
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Прийом заяв та документів для осіб, які 
вступають на основі результатів єдиного 
вступного іспиту та єдиного фахового 
вступного випробування 

10 липня – 23 липня 
2019 року 

10 липня – 23 липня 
2019 року 

Основна сесія єдиного вступного іспиту 
(додаткова сесія проводиться в строки, 
встановлені Українським центром 
оцінювання якості освіти) 

02 липня 2019 року 02 липня 2019 року 

Основна сесія єдиного фахового вступного 
випробування (додаткова сесія 
проводиться в строки, встановлені 
Українським центром оцінювання якості 
освіти) 

04 липня 2019 року 04 липня 2019 року 

Додаткові фахові вступні випробування 
для вступників, які вступають на основі 
ступеня вищої освіти (освітньо-
кваліфікаційного рівня), здобутого за 
іншою спеціальністю (напрямом 
підготовки) і вже склали єдиний вступний 
іспит та єдине фахове вступне 
випробування  

05 липня - 26 липня 
2019 року 

05 липня - 26 липня 
2019 року 

Надання рекомендацій для зарахування за 
державним замовленням 

до 05 серпня 2019 року до 05 серпня 2019 
року 

Виконання вимог Правил прийому для 
зарахування 

до 18:00 10 серпня 
2019 року 

до 18:00 10 серпня 
2019 року 

Наказ про зарахування за державним 
замовленням 

до 12.00 11 серпня 
2019 року 

до 12.00 11 серпня 
2019 року 

Переведення на вакантні місця 
державного, регіонального замовлення та 
на місця за рахунок цільових пільгових 
державних кредитів осіб, які зараховані на 
навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб  

не пізніше 15 серпня 
2019 року 

не пізніше 15 
серпня 2019 року 

Термін зарахування вступників за рахунок 
коштів фізичних та юридичних осіб 

не пізніше 30 вересня 
2018 року 

не пізніше 30 
вересня 2018 року 

 

       1.3. Доповнити пункт 3 розділу VII Правил прийому наступним абзацем: 

«Перелік спеціальностей, конкурсних предметів, ліцензованих обсягів та 

термінів навчання, за якими оголошується прийом на навчання для здобуття 

освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти визначено в додатку 2 Правил прийому».  

        1.4. Доповнити додатки до Правил прийому до Університету додатком 2 

«Перелік спеціальностей, конкурсних предметів, ліцензованих обсягів та 

термінів навчання, за якими оголошується прийом на навчання для здобуття 

освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти» (додаток 4 Ухвали Вченої ради від 28.03.2019р.) 

        1.5. Підпункт 3 пункту 7 Розділу VII викласти у наступній редакції: 

«3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

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

«Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера 

обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні 

відносини»  за формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2, 

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка 

фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів). 
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Вступні випробування для даної категорії вступників проводяться у формі 

письмових іспитів за білетами, складеними за Програмами вступних фахових 

випробувань зі спеціальності (освітньої програми) на навчання за ступенем 

магістра, ухваленими Вченою радою ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

До конкурсного відбору осіб, які вступають до ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» для здобуття 

ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, допускаються особи які 

мають середній бал диплому не менше ніж 60 балів та успішно склали додаткове 

вступне випробування (набрали не менше ніж 150 балів): 

- для вступу на спеціальності галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки», 07 «Управління та адміністрування» та спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» - з економічної теорії; 

- для вступу на спеціальності галузі знань 12 «Інформаційні технології» - з 

основи комп’ютерних наук та технологій; 

- для вступу на спеціальність 054 «Соціологія» - із загальної соціології; 

- для вступу на спеціальність 081 «Право» - з основ правознавства. 

Результати фахових вступних випробувань для вступників на навчання за 

ступенем  магістра оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. До участі у 

конкурсному відборі допускаються вступники, які за результатами вступних 

випробувань  набрали 150 і більше балів. Особи, які за результатами першого 

іспиту отримали менше 150 балів, до участі у наступному іспиті не 

допускаються. 

Зарахування на навчання для здобуття ступеня  магістра проводиться за 

конкурсним балом окремо з кожної освітньої програми (спеціальності), форми 

здобуття освіти.  

Проведення вступних випробувань здійснюється за розкладом, який 

затверджує Приймальна комісія. 

Для проведення вступних випробувань створюються фахові атестаційні 

комісії, повноваження яких визначаються Положенням про приймальну комісію 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана». 

        1.6. Пункт 1 Розділу VII викласти у наступній редакції: 

«1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за 

результатами вступних випробувань: 

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня молодшого 

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

зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в 

передбачених цими Правилами випадках. У 2019 році приймаються сертифікати 

зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з 

англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний 

предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із 

сертифікатів 2018 та 2019 років року з однієї з іноземних мов (англійська, 

німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;  
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для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 

«Право» - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного 

фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих 

компетентностей (за умови успішного складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови, кожного блоку єдиного фахового вступного випробування та 

додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом 

підготовки); 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 05 

«Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 12 

«Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне 

управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» - у формі єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови 

успішного проходження додаткових вступних випробувань для осіб, які здобули 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю 

(напрямом підготовки)). 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти з інших спеціальностей 

– у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань 

за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, 

які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти зі іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки)). У 2019 році приймаються результати 

єдиного фахового вступного випробування 2018 та 2019 року. Оцінки з 

англійської, німецької, французької та іспанської мов приймаються з результатів 

єдиного вступного іспиту 2019 року; 

для вступу на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) курс 

для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка» та галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста за тією самою спеціальністю або спорідненою – у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та 

фахового випробування відповідно до Правил прийому. Термін навчання – 2 

роки (додаток 3 до Правил прийому). У 2019 році приймаються сертифікати 

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2017, 2018 

та 2019 років. 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) курс осіб, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за 

спорідненими спеціальностями на наступні спеціальності:  

- на спеціальність 051 «Економіка», спеціальність 071 «Облік і 

оподаткування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

спеціальність 073 «Менеджмент», спеціальність 075 «Маркетинг», спеціальність 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - дипломи молодшого 

спеціаліста за спорідненими спеціальностями «економіка підприємства», 




