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5. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО 

ВІДБОРУ  ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ 

5.1. Порядок роботи приймальної комісії (на час прийому документів і 

зарахування на бюджет) – з 17 червня до 18 серпня: 

- понеділок - п’ятниця з 10:00 до 17:00; 

- субота з 10:30 до 14:00 (13, 20 та 27 липня); 

- неділя вихідний. 

5.2. Прийом заяв і документів, проведення вступних фахових  випробувань, 

конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі вищої освіти на 

здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки: 

5.2.1. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051 

«Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 122 «Комп’ютерні науки», 

123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи 

та технології»  строки вступної кампанії наступні:  

 Етапи вступної компанії Строки 

Реєстрація для складання єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови 
9:00 13 травня – 18:00 03 червня 

Складання додаткових фахових вступних 

випробувань 
13 травня – 31 травня 

Початок прийому заяв та документів 17 червня 

Закінчення прийому заяв та документів 23 липня 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови  02 липня 

Проведення фахових випробувань та іспиту з 

іноземної мови 
05 липня – 26 липня 

Оприлюднення списків вступників, 
рекомендованих до зарахування  за кошти 
держбюджету 

не пізніше 05 серпня 

Виконання вимог до зарахування - подача 
оригіналів документів для вступників, 
рекомендованих до зарахування  

      до 18:00 10 серпня 

Зарахування вступників за кошти держбюджету       до 12:00 11 серпня 
Переведення на вакантні місця державного 
замовлення осіб, які зараховані на навчання за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб 

не пізніше 15 серпня 

Зарахування вступників  за кошти фізичних 
та/або юридичних  осіб 

до 31 серпня   
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5.2.2. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями, 

крім зазначених в п.5.4.1,  строки вступної кампанії наступні:  

 Етапи вступної компанії Строки 

Початок прийому заяв та документів 10 липня 

Закінчення прийому заяв та документів 23 липня 

Проведення фахових вступних випробувань та 

іспиту з іноземної мови 
05 липня – 26 липня 

Оприлюднення списків вступників, 
рекомендованих до зарахування  за кошти 
держбюджету 

не пізніше 05 серпня 

Виконання вимог до зарахування - подача 
оригіналів документів для вступників, 
рекомендованих до зарахування  

      до 18:00 10 серпня 

Зарахування вступників за кошти держбюджету       до 12:00 11 серпня 
Переведення на вакантні місця державного 
замовлення осіб, які зараховані на навчання за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб 

не пізніше 15 серпня 

Зарахування вступників  за кошти фізичних 
та/або юридичних  осіб 

до 31 серпня   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


