
Додаток 

до Постанови вченої ради  

ОТЕІ КНТЕУ 

від 21 травня 2020 р. 

(протокол № 05) 

 

 

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ на навчання 

до Одеського торговельно-економічного інституту  

Київського національного торговельно-економічного університету 

в 2020 році 

 

Відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 04.05.2020 

року №591 «Про внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки 

України від 11.10.2019 року №1285» зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 07.05.2020 року за №415/34698, листа МОНУ від 14.05.2020р. №1/9-

250 та рішення Відбіркової комісії, протокол від 02.06.2020 року № 7 внести 

зміни до Правил прийому на навчання до Одеського торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету: 

 

1. Заголовок викласти у такій редакції:  

«Правила прийому до Одеського торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету для 

здобуття вищої освіти в 2020 році» 

2. У пункті 5 розділу І:  

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:  

«закордонних українців, статус яких засвідчено посвідченням закордонного 

українця, і які не проживають постійно в Україні;»;  

абзац дванадцятий виключити.  

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – тридцять шостий вважати 

відповідно абзацами тринадцятим – тридцять п’ятим.  

3. У розділі ІІІ:  

перше реченні пункту 3 викласти у такій редакції:  

«Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня 

магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), 

за умови успішного проходження вступних випробувань з урахуванням 

середнього бала відповідного додатка до диплома.»  

пункт 7 доповнити розділ новим пунктом 12 такого змісту: 

«12. Одеський торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету, що здійснює 

навчання для здобуття вищої освіти на умовах державного замовлення та/або 

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, встановлює вартість 



навчання відповідно до Порядку формування мінімального розміру плати за 

навчання для здобуття  вищої освіти на основі індикативної собівартості, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 

року № 191.». 

4. У розділі IV:  

пункт 4 викласти у такій редакції:  

«4. Адресне розміщення державного замовлення для здобуття ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 

в закладах вищої освіти у сферах управління Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства культури та 

інформаційної політики України та Міністерства фінансів України 

здійснюється за єдиним конкурсом для всіх державних замовників окремо за 

формами здобуття освіти.». 

5. Розділ V викласти у такій редакції:  

«V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 
 

1. Графік роботи відбіркової комісії: 
 

День тижня Години  День тижня Години 

Понеділок - П’ятниця 9.00 – 17.00  05 червня 9.00 – 18.00 

Субота 9.00 – 13.00  16 серпня 9.00 – 18.00 

Неділя Вихідний  22 серпня 9.00 – 18.00 

Обідня перерва      13.00 – 14.00  31 серпня 9.00 – 18.00 

  06 вересня 9.00 – 18.00 

 

2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого 

бакалавра, на основі повної загальної середньої освіти: 
 

2.1. Консультаційний центр відбіркової комісії здійснює допомогу: 

- в реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаженні необхідних 

документів з 1 серпня 2020 р.  

- в поданні заяв в електронній формі з 13 серпня 2020 р.  
 

2.2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого 

бакалавра, на основі повної загальної середньої освіти за денною формою 

здобуття освіти: 

 

2.2.1. Денна форма здобуття освіти: 

 
 

Етапи вступної компанії  
Ступінь МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР 

Денна  

форма здобуття освіти 

Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників 
з 01 серпня   

по 30 вересня 2020 р. 

Початок прийому заяв та документів на небюджетні конкурсні пропозиції 13 серпня 2020 р. 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за 

результатами співбесіди, та вступних іспитів  
о 18.00 16 серпня 2020 р. 

Строки проведення співбесід  17 серпня 2020 р. 

Строки проведення вступних іспитів  з 17 по 22 серпня 2020 р.. 



Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за 

результатами ЗНО 
о 18.00 22 серпня 2020 р. 

Оприлюднення списку рекомендованих на навчання 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та небюджетні 

конкурсні пропозиції 

не раніше  

6 вересня 2020 р. 

Терміни виконання вимог для зарахування: 

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції 

І етап до 12.00 годин 10 вересня 2020 р. 

ІІ етап (на вакантні місця) до 29 вересня 2020 р. 

Зарахування вступників: 

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції 

І етап не пізніше 10 вересня 2020 р. 

ІІ етап (на вакантні місця) до 30 вересня 2020 р. 
 

 

2.2.2. Заочна форма здобуття освіти: 
 

Етапи вступної компанії 
 

Ступінь МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР 

Заочна форма здобуття освіти 

І сесія ІІ сесія ІІІ сесія 

Реєстрація та робота електронних кабінетів 

вступників 

з 01 серпня   

по 30 вересня 2020 р. 
- 

Початок прийому заяв та документів на 

небюджетні конкурсні пропозиції 
13 серпня 2020 р. 25 серпня 2020 р.  24 вересня 2020 р. 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

вступають за результатами співбесіди, та вступних 

іспитів 

о 18.00 16 серпня  

2020 р. 

до 18 вересня 2020 

р. 
до 19 жовтня 2020 р. 

Строки проведення співбесід 17 серпня 2020 р. 
до 23 вересня 2020 

р. 
до 23 жовтня 2020 р. 

Строки проведення вступних іспитів з 17 по 22 серпня 2020 р 
до 23 вересня 

2020 р. 

до 23 жовтня 

2020 р. 
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

вступають за результатами ЗНО 
о 18.00 

 22 серпня 2020 р. 
Оприлюднення списку рекомендованих на навчання 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

небюджетні конкурсні пропозиції 

не раніше  

06 вересня 2020 р.  

до 24 вересня 2020 

р. 
до 24 жовтня 2020 р. 

Терміни виконання вимог для зарахування: 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції 

до 12.00 годин 

10 вересня 2020 р. 

до 29 вересня 2020 

р. 
до 29 жовтня 2020 р. 

 
Зарахування вступників: 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції 

не пізніше  

10 вересня 2020 р.  

до 30 вересня 2020 

р. 
до 30 жовтня 2020 р. 

 

*Вступники, які отримали рекомендацію до зарахування за результатами співбесіди у термін визначений для 

виконання умов для зарахування на місця державного замовлення мають подати письмову заяву про 

виключення заяв на інші місця державного замовлення. 

**заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 серпня 2020 року 

 

2.3. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти: 
 

2.3.1. Денна форма здобуття освіти: 

 
Етапи вступної компанії  

ОС БАКЛАВР 
на основі повної загальної середньої освіти 

Денна форма здобуття освіти 

Строки прийому заяв та документів 

для участі у вступних іспитах на місця державного замовлення (І потік) 

- початок 24 липня 2020 р. 

- завершення  04 серпня 2020 р. 

Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників 
з 01 серпня   

по 30 вересня 2020 р. 

Строки проведення вступних іспитів для вступників на місця державного 

замовлення (І потік)  
з 05 по 11 серпня 2020 р. 

Початок прийому заяв та документів на відкриті та небюджетні конкурсні 

пропозиції 
13 серпня 2020 р. 



Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за 

результатами співбесіди, та вступних іспитів на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб (ІІ потік)  

о 18.00 16 серпня 2020 р. 

Строки проведення співбесід  17 серпня 2020 р.  

Строки проведення вступних іспитів на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб (ІІ потік) 
з 17 по 22 серпня 2020 р. 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за 

результатами ЗНО та іспитів складених з 5 серпня  по 11 серпня 2020 р. о 18.00 22 серпня 2020 р. 

Оприлюднення списку рекомендованих на навчання 

За співбесідами за кошти державного бюджету* 
не пізніше 12.00 годин 

 20 серпня 2020 р. 

За результатами вступних іспитів та ЗНО: 

за кошти державного бюджету 
не пізніше 12.00 годин  

27 серпня 2020 р 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та небюджетні 

конкурсні пропозиції 

не раніше  

6 вересня 2020 р.  

Терміни виконання вимог для зарахування: 

на місця державного замовлення за співбесідами 
до 10.00 годин  

22 серпня 2020 р. 

на місця державного замовлення за результатами вступних іспитів та 

ЗНО 

до 18.00 годин 

 31 серпня 2020 р. 

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції 

І етап 
до 12.00 годин  

10 вересня 2020 р. 

ІІ етап (на вакантні місця) до 29 вересня 2020 р. 

Зарахування вступників: 

на місця державного замовлення за співбесідами* 
не пізніше 15.00 годин  

22 серпня 2020 р. 

на місця державного замовлення  
не пізніше 12.00 годин  

05 вересня 2020 р. 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції 

І етап 
не пізніше  

10 вересня 2020 р.  

ІІ етап (на вакантні місця) до 30 вересня 2020 р. 

Переведення на вакантні місця державного 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 вересня 2020 р. 

*Вступники, які отримали рекомендацію до зарахування за результатами співбесіди у термін визначений для 

виконання умов для зарахування на місця державного замовлення мають подати письмову заяву про 

виключення заяв на інші місця державного замовлення. 

**заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 серпня 2020 року 

 

2.3.2. Заочна форма здобуття освіти: 
 

Етапи вступної компанії  

ОС БАКЛАВР  
на основі повної загальної середньої освіти 

Заочна форма здобуття освіти 

І сесія ІІ сесія ІІІ сесія 

Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників 
з 01 серпня  

по 30 вересня 2020 р. 
 - 

Початок прийому заяв та документів на відкриті та не 

бюджетні конкурсні пропозиції 
13 серпня 2020 р. 25 серпня 2020 р.  24 вересня 2020 р. 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

вступають за результатами співбесіди, та вступних 

іспитів на місця за рахунок коштів 

фізичних/юридичних осіб  

о 18.00 16 серпня  

2020 р. 

до 18 вересня 2020 

р. 

до 19 жовтня  

2020 р. 

Строки проведення співбесід  17 серпня 2020 р.  
до 23 вересня 2020 

р. 

до 23 жовтня  

2020 р. Строки проведення вступних іспитів на місця за 

рахунок коштів фізичних/юридичних осіб (ІІ потік) 
з 17 по 22 серпня 2020 р 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

вступають за результатами ЗНО та іспитів складених 

з 5 серпня  по 11 серпня 2020 р.  

о 18.00 

 22 серпня 2020 р. 
- - 

Оприлюднення списку рекомендованих на навчання 



За результатами вступних іспитів та ЗНО: 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті 

та небюджетні конкурсні пропозиції 

не раніше  

6 вересня 2020 р.  

до 24 вересня 2020 

р. 

до 24 жовтня  

2020 р. 

Терміни виконання вимог для зарахування: 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті 

та небюджетні конкурсні пропозиції 

до 12.00 годин 

10 вересня 2020 р. 

до 29 вересня 2020 

р. 

до 29 жовтня 

2020 р. 

Зарахування вступників: 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті 

та небюджетні конкурсні пропозиції 

не пізніше 10 вересня 

2020 р.  

до 30 вересня 2020 

р. 

до 30 жовтня 

2020 р. 

 

3. Для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  
 

 

Етапи вступної 

компанії 

ОС БАКАЛАВР на 

основі ОКР 

МОЛОДШОГО 

СПЕЦІАЛІСТА 

Денна та заочна форми  здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти 

І сесія ІІ сесія ІІІ сесія ІV сесія ІV сесія 

Початок прийому заяв 

та документів 

13 серпня 

2020 р. 

 25 серпня 

2020 р. 

24 вересня 2020 р. 26 жовтня 

2020 р. 

Закінчення прийому 

заяв та документів  
о 18.00 

22 серпня 2020 р. 
 

до 23 вересня 

2020 р. 

до 23 жовтня 

2020 р. 

до 24 

листопада 

2020 р. 

Строки проведення 

фахових вступних 

випробувань 

з 25 серпня  

до 31 серпня 2020 р 
 

до 23 вересня 

2020 р. 

до 23 жовтня 

2020 р. 

до 24 

листопада 

2020 р. 

Оприлюднення рейтингового списку вступників 

Термін оприлюднення 
не пізніше 

 01 вересня 2020 р 
 

до 24 вересня 

2020 р 

до 24 жовтня 

2020 р. 

до 25 

листопада 

2020 р. 

Терміни виконання вимог для зарахування: 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 

основна сесія 
до 12.00 години  

07 вересня 2020 р. 
- - -  

на вакантні місця -  
до 29 вересня 

2020 р 

до 29 жовтня 

2020 р. 

до 27 

листопада 

2020 р. 

Зарахування вступників: 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 

основна сесія 
не пізніше 

 08 вересня 2020 р 
- - - 

 

на вакантні місця -  
до 30 вересня 

2020 р 

до 30 жовтня 

2020 р 

до 30 

листопада 

2020 р 

 

4. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра осіб, які 

здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб  
 

Етапи вступної компанії 
для здобуття ступеня магістра на основі 

ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) за 

кошти фізичних/юридичних осіб  

Денна та заочна форми здобуття освіти 

І етап 

ІІ етап ІІІ етап IV етап 

на вакантні місця 

Початок прийому заяв та документів 
05 серпня 

2020 р. 

15 вересня 

2020 р. 
24 вересня 2020 р. 26 жовтня 2020 р. 

Закінчення прийому заяв та документів 
21 серпня 

2020 р. 

до 23 вересня 

2020 р. 

до 23 жовтня 

2020 р. 

до 24 листопада 

2020 р 

Строки проведення вступних 

випробувань 

з 05 по 26 

серпня 2020 р 

до 23 вересня 

2020 р. 

до 23 жовтня 

2020 р. 

до 24 листопада 

2020 р 



Оприлюднення рейтингового списку вступників 

Термін оприлюднення 
не пізніше 05 

вересня 2020 р. 

до 24 вересня 

2020 р. 

до 24 жовтня 

2020 р. 

до 25 листопада 

2020 р 

Термін виконання вимог для зарахування: 

за кошти фізичних та юридичних осіб 
до 12.00 12 

вересня 2020 р. 

до 29 вересня 

2020 р. 

до 29 жовтня 

2020 р. 

до 27 листопада 

2020 р. 

Зарахування вступників: 

за кошти фізичних та юридичних осіб 
не пізніше 12 

вересня 2020 р. 

до 30 вересня 

2020 р. 

до 30 жовтня 

2020 р. 

до 30 листопада 

2020 р. 

 

5. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста: 
 

Етапи вступної кампанії 

для здобуття ступеня магістра  

 

Терміни проведення 

Денна та заочна форми здобуття освіти 

Основний етап 

Додатковий етап 

прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови  

початок 12 травня 2020 р. 

закінчення о 18.00 годині 05 червня 2020 р. 

Прийом заяв та документів 

Реєстрація та робота електронних 

кабінетів вступників 

з 01 серпня  

 по 30 вересня 2020 р. 
- - - 

Для осіб, які вступають на основі 

вступного іспиту 

з 12 травня  

до 05 червня 2020 р. 
- - - 

Для осіб які вступають на основі 

результатів єдиного вступного іспиту та 

фахового вступного випробування 

з 05 до 22 серпня  

2020 р. 

з 15 до 23 вересня 

2020 р 

з 24 вересня  

до 23 жовтня  

2020 р. 

з 26 жовтня 

до 24 

листопада 

2020 р. 

Проведення основної сесії єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови та 

вступного іспиту (для визначених 

категорій осіб) 

01 липня 2020 р. 

Проведення фахових вступних 

випробувань в ОТЕІ КНТЕУ  

з 05 серпня 2020 р. 

до 26 серпня 2020р. 

до 23 вересня 

2020 р 

до 23 жовтня 

2020 р 

до 24 

листопада 

2020 р. 

Надання рекомендацій для зарахування 

за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб 

не пізніше 

05 вересня 2020 р. 

до 24 вересня 

2020 р 

до 24 жовтня 

2020 р 

до 25 

листопада 

2020 р. 

Виконання вимог для зарахування 

за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб 

не пізніше 

09 вересня 2020 р. 

до 29 вересня 

2020 р 

до 29 жовтня 

2020 р 

до 27 

листопада 

2020р. 

Видання наказу про зарахування 

за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб 

не пізніше 

12 вересня 2020 р. 
до 30 вересня 

2020 р. 

до 30 жовтня 

2020 р 

до 30 

листопада 

2020 р 

 

6. Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та 

єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та 

проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення 

вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для 



вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за 

№446/33417. 

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов 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). 

7. Прийом заяв та документів, проведення вступних випробувань, 

конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра за іншою спеціальністю та іншою формою навчання з 

числа осіб, які не менше одного року здобувають, в ОТЕІ КНТЕУ або в 

іншому закладі вищої освіти, ступінь бакалавра та виконують у повному 

обсязі навчальний план, здійснюється у такі строки: 

 

Етапи вступної компанії 

Заочна форми здобуття освіти 

І етап ІІ етап ІІІ етап IV етап 

Початок прийому заяв та 

документів 
01 серпня 2020  

25 серпня 

2020 р. 

24 вересня 

2020 р. 
26 жовтня 2020 р. 

Закінчення прийому заяв 

та документів для осіб які 

проходять вступні 

випробування 

до 16 серпня 

2020 р. 

до 18 вересня 

2020 р. 

19 жовтня 

2020 р. 

19 листопада 

2020 р. 

Строки проведення 

вступних випробувань 

з 17 до 22 серпня 

2020 р. 

до 23 вересня 

2020 р. 

до 23 жовтня 

2020 р. 

до 24 листопада 

2020 р. 

Закінчення прийому заяв 

та документів 

до 18:00 

22 серпня 2020 р. 

до 23 вересня 

2020 р. 

до 23 жовтня 

2020 р. 

до 24 листопада 

2020 р. 

Оприлюднення рейтингового списку вступників 

Термін оприлюднення 
до 06 вересня 

2020 р. 

до 24 вересня 

2020 р. 

до 24 жовтня 

2020 р. 

до 25 листопада 

2020 р. 

Термін виконання вимог для зарахування: 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

до 12:00 

10 вересня 2020 р. 

до 29 вересня 

2020 р. 

до 29 жовтня 

2020 р. 

до 27 листопада 

2020 р. 

Зарахування вступників: 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

до 10 вересня 

2020 р. 

до 30 вересня 

2020 р. 

до 30 жовтня 

2020 р. 

до 30 листопада 

2020 р. 

 

6. У розділі VI:  

у пункті 1:  

абзац четвертий викласти у такій редакції:  

«для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника 

хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2020 років з англійської, 

французької, німецької, іспанської мов, 2017-2020 років – з інших предметів), 

співбесідою або квотою-2 відповідно до цих Умов;»; (Примітка: абзац 4)  

 

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого 

змісту:  

«у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства».  

У зв’язку з оцим абзаци восьмий – одинадцятий вважати відповідно 

абзацами дев’ятим – дванадцятим;  
 



абзац тринадцятий викласти у такій редакції: 

«Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з 

конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1 (за умови 

наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви 

в електронній формі особисто подає підтвердні документи до приймальної 

комісії одного із обраних закладів вищої освіти.»;  
 

абзац сьомий пункту 7 викласти у такій редакції:  

«Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка 

державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів 

про освіту Єдиної державної бази з питань освіти про його здобуття, у тому 

числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень.»;   

абзац п’ятнадцятий пункту 8 викласти в такій редакції:  

«Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до 

участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу 

документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та 

екзаменаційного листка з фотокарткою.»;  

Пункт 10 викласти у такій редакції:  

 «10. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 

умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, 

бакалавра  на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на 

вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог 

для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не 

пізніше ніж 11 вересня.  

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання 

спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення 

та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх 

реалізацію.» 

 

7. У розділі VII: 

абзаци шостий – сьомий пункту 1 викласти в такій редакції:  

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за всіма 

спеціальностями  
 – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, 

передбачених цими Правилами) та фахових вступних випробувань, 

складених в рік вступу;  

  

останній абзац пункт 5 викласти у такій редакції:  

«Особа може вступити до КНТЕУ для здобуття ступеня магістра на основі 

ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови 

успішного проходження вступних випробувань з використанням 



організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання 

та вступних іспитів у КНТЕУ.»;  

 

у пункті 7:  

у підпункті 1: 

абзац другий викласти в такій редакції:  

«Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * 

ОУ + К6*МЛ;»;  

абзаци п’ятий – тринадцятий  викласти в такій редакції:  

«де 

 П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних 

іспитів з першого та другого предметів;  

П3 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з 

третього (для вступу на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра 

- другого) предмета або творчого конкурсу (за шкалою 100-200);  

А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, 

переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення 

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого 

за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 5);  

ОУ - бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу 

вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі 

вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, 

яким надається особлива підтримка;  

МЛ – оцінка за мотиваційний лист.  

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5, К6 встановлені 

КНТЕУ з точністю до 0,01;  

К1, К2, К3 встановлено на рівні не менше ніж 0,2 кожний; К4 не 

перевищує 0,1; К5 не перевищує 0,05; К6 дорівнює 0.  

Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5, К6 для кожної конкурсної 

пропозиції дорівнює 1. »  

після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом 

п’ятнадцятим такого змісту: 

«ОТЕІ КНТЕУ не здійснює зарахування балів за мотиваційний лист.».  

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий – двадцять п’ятий вважати 

відповідно абзацами шістнадцятим – двадцять шостим;. 

8.  У розділі VIII:  

абзац п’ятий пункту 2   викласти у такій редакції: 

«Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або фіксовану 

(закриту) конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця державного 

або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: 

«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»; 



пункт 7 доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:  

«5) особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який 

загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання 

ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної 

загальної середньої освіти.»;   

абзац шостий пункту 8 викласти у такій редакції:  

«особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному 

відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої 

освіти відповідно до пунктів 2-7 цього розділу і не були зараховані на місця 

державного замовлення (крім випадку, якщо у відповідних заявах зазначено: 

«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»; 

Пункт 6 розділу ІХ викласти у такій редакції:  

«6. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому вступників на 

здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм здобуття освіти за 

конкурсними пропозиціями на основі здобутого ступеня бакалавра 

формується в ЄДЕБО на основі конкурсних балів, пріоритетностей та 

впорядкування рейтингового списку вступників з урахуванням загальних, 

максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення. 

Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою 

пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою 

вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до 

зарахування на місця, що фінансуються за державним (регіональним) 

замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для 

реалізації адресного розміщення бюджетних місць формується відповідно до 

Матеріалів для розробки технічного завдання.» 
 

  

9. Розділ Х викласти в такій редакції:  

 

«X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

 

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

беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після 

прийняття відбірковою комісією рішення про рекомендування до 

зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил або 

відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця 

державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, 

передбачених цими Правилами прийому, до відбіркової комісії ОТЕІ 

КНТЕУ, а також укласти договір про навчання між ОТЕІ КНТЕУ та 



вступником (за участі батьків або законних представників - для 

неповнолітніх вступників).  

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для 

зарахування на місця державного замовлення може здійснюватися 

шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим 

описом вкладень на адресу Відбіркової комісії ОТЕІ КНТЕУ, зазначену в 

Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі 

V цих Правил або відповідно до нього. Дату подання документів ОТЕІ 

КНТЕУ визначатиме за відтиском штемпеля відправлення на поштовому 

конверті.  

У такому випадку договір про навчання між ОТЕІ КНТЕУ та 

вступником (за участі батьків або законних представників - для 

неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від 

дати початку навчання.  

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для 

зарахування на місця державного замовлення може здійснюватися шляхом 

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 

Відбіркової комісії ОТЕІ КНТЕУ, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої 

діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Правил або 

відповідно до нього.  

У такому випадку надання оригіналів необхідних документів та 

укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та 

вступником (за участі батьків або законних представників - для 

неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від 

дати початку навчання. 

Подані оригінали документів зберігаються в ОТЕІ КНТЕУ протягом 

усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про 

освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по 

батькові, додатково особисто пред’являє Відбірковій комісії ОТЕІ КНТЕУ 

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

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

крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану відбірковою 

комісією. 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних осіб 

додатково укладається договір між ОТЕІ КНТЕУ та фізичною 

(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або 

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

2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення 

і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до 

нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення 

(крім випадків, визначених у розділі XIII цих Правил), втрачають право в 

поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним 

замовленням. 

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і 

в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до 



нього, виконали вимоги для зарахування на місця державного замовлення, 

підлягають зарахуванню. 

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

беруть участь у конкурсному відборі на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, після прийняття відбірковою комісією рішення 

про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в 

розділі V цих Правил або відповідно до нього, зобов'язані виконати 

вимоги для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб: подати особисто до відбіркової комісії ОТЕІ КНТЕУ 

оригінали:  

 документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та 

додатка до нього,  

 сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших 

документів, передбачених цими Правилами прийому.  

Подані оригінали документів зберігаються в ОТЕІ КНТЕУ протягом 

усього періоду навчання.  

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

якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім'я, по батькові, додатково 

особисто пред'являє відбірковій комісії ОТЕІ КНТЕУ 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, крім того, зобов'язані 

підписати власну заяву, роздруковану відбірковою комісією. 

У 2020 році зарахування на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб може проводитись на підставі поданих вступниками 

копій необхідних документів шляхом надсилання їх засобами поштового 

зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Відбіркової комісії 

ОТЕІ КНТЕУ, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО або 

засобами електронного зв’язку, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 

Відбіркової комісії ОТЕІ КНТЕУ, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої 

діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені Правилами прийому до ОТЕІ 

КНТЕУ. Дату подання документів визначатимуть за відтиском штемпеля 

відправлення на поштовому конверті.  

У такому випадку надання оригіналів необхідних документів, 

укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та 

вступником (за участі батьків або законних представників - для 

неповнолітніх вступників) та договору між ОТЕІ КНТЕУ та фізичною 

(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або 

для іншої особи, здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати 

початку навчання.».  

10.  У розділі XIV:  

абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції: 





Таблиця 3 

до Правил прийому  

до ОТЕІ КНТЕУ для здобуття вищої освіти 

в 2020 році 

 

1. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, 

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для здобуття освітнього ступеня магістра 
 

Денна форма здобуття освіти 
 

Спеціальності   

ОС магістра Спеціалізація 

(освітня програма)  
Вступні випробування Курс 

Строк 

навчання 

Код Назва 

 

1 2 3 4 5 6 

071 Облік і оподаткування  
Облік і оподаткування  

 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови  

Фахове вступне випробування 
1 Курс 1р 4м   

 

 

072 

Фінанси, банківська справа та 

страхування  
Державні фінанси 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови  

Фахове вступне випробування 
1 Курс 1р 4м   

 

Заочна форма здобуття освіти 
 

 

 

Спеціальності   

ОС магістра Спеціалізація 

(освітня програма)  
Вступні випробування Курс 

Строк 

навчання 

Код Назва 

 

1 2 3 4 5 6 

071 Облік і оподаткування  
Облік і оподаткування  

 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови  

Фахове вступне випробування 
1 Курс 1р 4м   

 

 

072 

Фінанси, банківська справа та 

страхування  
Державні фінанси 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови  

Фахове вступне випробування 
1 Курс 1р 4м   

 

 

 



 

2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь магістра (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття освітнього ступеню магістра (за кошти фізичних та / або юридичних осіб) 
 

 
 

Денна форма здобуття освіти 
 

Спеціальності   

ОС магістра Спеціалізація 

(освітня програма)  
Вступні випробування Курс 

Строк 

навчання 

Код Назва 

 

1 2 3 4 5 6 

071 Облік і оподаткування  
Облік і оподаткування  

 

Вступний іспит з іноземної мови  

Фахове вступне випробування 
1 Курс 1р 4м   

 

 

072 

Фінанси, банківська справа та 

страхування  
Державні фінанси 

Вступний іспит з іноземної мови  

Фахове вступне випробування 
1 Курс 1р 4м   

 
 

 

 

Заочна форма здобуття освіти 
 

Спеціальності   

ОС магістра Спеціалізація 

(освітня програма)  
Вступні випробування Курс 

Строк 

навчання 

Код Назва 

 

1 2 3 4 5 6 

071 Облік і оподаткування  
Облік і оподаткування  

 

Вступний іспит з іноземної мови  

Фахове вступне випробування 
1 Курс 1р 4м   

 

 

072 

Фінанси, банківська справа та 

страхування  
Державні фінанси 

Вступний іспит з іноземної мови  

Фахове вступне випробування 
1 Курс 1р 4м   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Правил прийому  

до ОТЕІ КНТЕУ для здобуття вищої освіти  

в 2020 році  

(абзац 2 пункт 3 розділ VII) 

ПЕРЕЛІК 

конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) для вступу 

на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті конкурсні пропозиції на основі повної загальної 

середньої освіти 

Ши

фр 

гал

узі 

Галузь знань 

Спеціальності освітнього 

ступеня бакалавра  

Перелік конкурсних предметів 

(вступних іспитів) 

Вага 

предметів 

сертифі-

кату ЗНО  

Вага 

свідоцтва 

(атестату) 

про повну 

загальну 

освіту 

Вага бала 

за успішне 

закінчення 

Центру 

підготовки 

до ЗНО 

КНТЕУ 

Вага бала 

за 

мотива-

ційну 

оцінку 

Мінімальна 

кількість 

балів  в 

сертифікаті 

ЗНО 
Код Назва 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 

Філологія  (Германські 

мови та літератури 

(переклад включно) 

перша – англійська) 

1. Українська мова та література  0.5 

0 0 0 

125 

2. Іноземна мова (Англійська мова)  0.25 125 

3. Історія України або Географія 0.25 125 

05 

Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка  

1. Українська мова та література  0.5 

0 0 0 

125 

2. Математика  0.3 125 

3 .Іноземна мова  (Англійська мова; 

Французька мова; Німецька мова; 

Іспанська мова) або Географія 

0.2 125 

07 
Управління та 

адміністрування 
071 Облік і оподаткування  

1. Українська мова та література  0.4 

0 0 0 

125 

2. Математика  0.2 125 

3 .Іноземна мова  (Англійська мова; 

Французька мова; Німецька мова; 

Іспанська мова) або Географія 

0.4 125 

07 
Управління та 

адміністрування 
072 

Фінанси, банківська 

справа та страхування  

1. Українська мова та література  0.3 

0 0 0 

125 

2. Математика  0.5 125 

3 .Іноземна мова  (Англійська мова; 

Французька мова; Німецька мова; 

Іспанська мова) або Географія 

0.2 125 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент  

1. Українська мова та література  0.5 

0 0 0 

125 

2. Математика  0.2 125 

3 .Іноземна мова  (Англійська мова; 

Французька мова; Німецька мова; 

Іспанська мова) або Географія 

0.3 125 



 

Додаток 6 

до Правил прийому  

до ОТЕІ КНТЕУ для здобуття 

вищої освіти в 2020 році 

(абзац 1 пункт 5 розділ IX) 
 

МАТЕРІАЛИ 

для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення 

державного та регіонального замовлення в 2020 році 
 

І. Сфера використання алгоритму 

1. Алгоритм призначений для розподілу місць державного та регіонального замовлення 

для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра 

(магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) за денною, заочною, 

вечірньою, дистанційною формами здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти, 

а також для прийому вступників на здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 "Право" 

та 293 "Міжнародне право" за денною та заочною формами здобуття освіти (далі - Контингент) 

відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 

(далі - Умови прийому). 

2. Алгоритм не застосовується для прийому вступників до вищих військових 

навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти для забезпечення потреб оборони України, 

державної безпеки і захисту державного кордону, інших військових формувань та 

правоохоронних органів, який здійснюють такі державні замовники чи за їх участю: 

Міністерство оборони України, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ 

України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна прикордонна 

служба України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, 

Державна спеціальна служба транспорту України, Державна служба України з надзвичайних 

ситуацій, Міністерство юстиції України (для Державної кримінально-виконавчої служби 

України), Державна фіскальна служба України. 

3. Алгоритм не застосовується для прийому на навчання відповідно до Порядку 

прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово 

окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року 

за № 795/28925. 

4. Алгоритм не застосовується для прийому осіб за співбесідою, який здійснюється 

відповідно до Умов прийому. 

5. Алгоритм не застосовується до іноземців та осіб без громадянства, крім осіб, які 

постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту, які беруть участь у конкурсі на місця 

державного замовлення відповідно до пункту 9 розділу XIV Умов прийому. 

6. Зараховані не пізніше ніж 23 липня 2020 року на місця державного та регіонального 

замовлення особи, які входять до Контингенту, виключаються з конкурсу на інші місця 

державного замовлення і не обробляються алгоритмом. 

7. Розділи II - IV описують вимоги до алгоритму в частині адресного розміщення 

державного та регіонального замовлення серед громадян України. 

 

II. Підготовка та корегування вхідної інформації 
1. Перед застосуванням алгоритму проводиться корегування вхідної інформації: 

максимальні (загальні) обсяги державного або регіонального замовлення 

конкурсів, суперобсяги державного замовлення відповідних широких конкурсів 

зменшуються на використані обсяги квоти-2 та на кількість місць, на які зараховані вступники, 

які мають право на зарахування за співбесідою; 

кваліфікаційні мінімуми державного замовлення (далі - мінімальні обсяги) конкурсів 

зменшуються на використані обсяги квоти-2 та на кількість місць, на які зараховані вступники, 



 

які мають право на зарахування за співбесідою. Якщо в результаті отримується число менше ніж 

1, конкурс виконав мінімальні обсяги і вони надалі для нього в алгоритмі не використовуються. 

2. Конкурси можуть поділятись на два - чотири субконкурси в межах кожного з них. 

Субконкурс А - пропозиція закладу вищої освіти в межах певного конкурсу для прийому 

вступників з числа осіб, які мають право на вступ за квотою-1. Субконкурс Б - пропозиція 

закладу вищої освіти в межах певного конкурсу з числа осіб, які мають право на вступ за 

квотою-3. Субконкурс ББ - пропозиція закладу вищої освіти в межах певного конкурсу з числа 

осіб, які мають право на вступ за квотою-4. Субконкурс А, субконкурс Б і субконкурс ББ 

утворюються в разі наявності вступників відповідних категорій. Субконкурс В - пропозиція 

закладу вищої освіти в межах певного конкурсу для всіх вступників, включаючи осіб зазначених 

категорій, які не будуть рекомендовані в межах субконкурсу А, субконкурсу Б і субконкурсу ББ. 

Невикористаний розмір квоти-1, квоти-3 і квоти-4 використовується в субконкурсі В. 

3. Якщо наявні вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у 

субконкурсі А, та/або субконкурсі Б, та/або субконкурсі ББ, замість конкурсу в алгоритмі 

використовується субконкурс А, та/або субконкурс Б, та/або субконкурс ББ і субконкурс В 

цього конкурсу, які формуються так: 

вступники, допущені до участі в конкурсі, допускаються до участі в субконкурсі В 

цього конкурсу з визначеною для конкурсу пріоритетністю. Рейтинговий список вступників для 

субконкурсу В збігається з рейтинговим списком конкурсу. Субконкурс В успадковує 

максимальний (загальний) обсяг державного або регіонального замовлення конкурсу; 

вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у субконкурсі А, 

допускаються до участі в субконкурсі А цього конкурсу з пріоритетністю, яка встановлюється 

на 0,5 менше (тепер мінімальне можливе значення пріоритетності дорівнює 0,5), ніж визначена 

для конкурсу. Рейтинговий список вступників для субконкурсу А успадковується з 

рейтингового списку конкурсу. Обсяг державного або регіонального замовлення для 

субконкурсу А встановлюється в розмірі квоти-1 відповідного конкурсу; 

вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у субконкурсі 

ББ, допускаються до участі в субконкурсі ББ цього конкурсу з пріоритетністю, яка 

встановлюється на 0,4 менше (тепер мінімальне можливе значення пріоритетності дорівнює 0,6, 

якщо немає учасників у субконкурсі А), ніж визначена для конкурсу. Рейтинговий список 

вступників для субконкурсу ББ успадковується з рейтингового списку конкурсу. Обсяг 

державного або регіонального замовлення для субконкурсу ББ встановлюється в розмірі квоти-4 

відповідного конкурсу; 

вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у субконкурсі Б, 

допускаються до участі в субконкурсі Б цього конкурсу з пріоритетністю, яка встановлюється на 

0,25 менше (тепер мінімальне можливе значення пріоритетності дорівнює 0,75, якщо немає 

учасників у субконкурсі А або субконкурсі ББ), ніж визначена для конкурсу. Рейтинговий 

список вступників для субконкурсу Б успадковується з рейтингового списку конкурсу. Обсяг 

державного або регіонального замовлення для субконкурсу Б встановлюється в розмірі квоти-3 

відповідного конкурсу. 

4. Конкурс на загальних умовах - конкурс (який не поділявся на субконкурси) або 

субконкурс В у межах конкурсу, який поділено на субконкурси. 

5. Розрахунковий конкурс - конкурс, або субконкурс А, або субконкурс Б, або 

субконкурс ББ, або субконкурс В. 

6. Обсяг розрахункового конкурсу - максимальний (загальний) обсяг державного чи 

регіонального замовлення (для конкурсу, субконкурсу В) або обсяг державного чи 

регіонального замовлення (для субконкурсу А, субконкурсу Б, субконкурсу ББ). 

 

III. Визначення рекомендованих до зарахування за конкурсами 
1. Етап А. 

Перший крок. 

Кожному розрахунковому конкурсу пропонується перелік вступників, для яких цей 

розрахунковий конкурс має найвищу пріоритетність. Кожний розрахунковий конкурс включає 

до списку очікування кращих за власним рейтинговим списком вступників із запропонованих 

вступників у кількості, що не перевищує обсягу розрахункового конкурсу, а решті відмовляє. 

Кожна група субконкурсів кожного конкурсу (субконкурс А, та/або субконкурс Б, 

та/або субконкурс ББ і субконкурс В) перевіряється на перевищення максимального 



 

(загального) обсягу державного чи регіонального замовлення конкурсу. У разі перевищення 

визначається відповідна кількість вступників із субконкурсу В з нижчими позиціями в 

рейтинговому списку вступників, які отримують відмову. 

Кожний широкий конкурс перевіряється на перевищення суперобсягу державного 

замовлення. У разі перевищення за об'єднаним списком очікування визначається відповідна 

кількість вступників (не із субконкурсів А, і не із субконкурсів Б, і не із субконкурсів ББ) з 

найменшими значеннями конкурсного бала (за рівних конкурсних балів - з урахуванням пункту 

2 розділу IX Умов прийому), які також отримують відмову. 

К-ий крок (К>1). 

На наступних кроках кожний вступник, який на цей момент не внесений до списку 

очікування жодного розрахункового конкурсу, пропонується тому розрахунковому конкурсу, 

який має для нього найвищу пріоритетність (крім тих, де він уже отримав відмову). Кожний 

розрахунковий конкурс об'єднує наявний у нього список очікування та отриману пропозицію, 

формує новий список очікування за власним рейтинговим списком вступників у кількості, що не 

перевищує обсягу розрахункового конкурсу, а решті відмовляє. 

Кожна група субконкурсів кожного конкурсу (субконкурс А, та/або субконкурс Б, 

та/або субконкурс ББ і субконкурс В) перевіряється на перевищення максимального 

(загального) обсягу державного або регіонального замовлення конкурсу. У разі перевищення 

визначається відповідна кількість вступників із субконкурсу В з нижчими позиціями в його 

рейтинговому списку вступників, які отримують відмову. 

Кожний широкий конкурс перевіряється на перевищення суперобсягу державного 

замовлення. У разі перевищення за об'єднаним списком очікування визначається відповідна 

кількість вступників (не із субконкурсів А, і не із субконкурсів Б, і не із субконкурсів ББ) з 

найменшими значеннями конкурсного бала (за рівних конкурсних балів - з урахуванням пункту 

2 розділу IX Умов прийому), які також отримують відмову. 

Етап А вважається виконаним, коли вичерпується перелік пропозицій вступників до 

розрахункових конкурсів, які не перебувають у списках очікування та не отримали відмови за 

всіма розрахунковими конкурсами. Перехід до етапу Б. 

2. Етап Б. 

Якщо наявні конкурси, в яких кількість вступників у списку очікування (сума 

вступників у списках очікування субконкурсу А, та/або субконкурсу Б, та/або субконкурсу ББ і 

субконкурсу В) менше ніж мінімальний обсяг державного або регіонального замовлення, такі 

конкурси анулюються, а вступники з їх списків очікування виключаються, отримують відмову і 

помічаються як такі, що допущені до етапу В. 

Фіналіст розрахункового конкурсу - вступник з найнижчим положенням у 

рейтинговому списку розрахункового конкурсу, включений до списку очікування, після 

завершення етапу А. 

Фіналіст широкого конкурсу - вступник, крім вступників із субконкурсів А, Б та ББ, з 

найнижчим положенням у широкому рейтинговому списку широкого конкурсу, включений до 

списку очікування, після завершення етапу А. 

Перехід до етапу В. 

3. Етап В 

К-й крок (К>=1). 

Кожний допущений до етапу В вступник, який на цей момент не внесений до списку 

очікування жодного розрахункового конкурсу, пропонується тому розрахунковому конкурсу, 

який має для нього найвищу пріоритетність (крім тих, де він уже отримав відмову в межах 

етапів А та В). Кожний розрахунковий конкурс включає до свого списку очікування вступників 

з отриманих пропозицій. 

Кожен розрахунковий конкурс перевіряється на перевищення обсягу розрахункового 

конкурсу. У разі перевищення визначається відповідна кількість вступників, допущених до 

етапу В, з нижчими позиціями в рейтинговому списку вступників, які отримують відмову, за 

винятком тих вступників, чия позиція в рейтинговому списку розрахункового конкурсу вища за 

позицію фіналіста розрахункового конкурсу. 

Кожна група субконкурсів кожного конкурсу (субконкурс А, та/або субконкурс Б, 

та/або субконкурс ББ і субконкурс В) перевіряється на перевищення максимального 

(загального) обсягу державного або регіонального замовлення конкурсу. У разі перевищення 

визначається відповідна кількість вступників, допущених до етапу В, із субконкурсу В з 



 

нижчими позиціями в його рейтинговому списку вступників, які отримують відмову, за 

винятком тих вступників, чия позиція вища за позицію фіналіста розрахункового конкурсу 

відповідного субконкурсу В. 

Кожний широкий конкурс перевіряється на перевищення суперобсягу державного 

замовлення і в разі перевищення за об'єднаним списком очікування визначається відповідна 

кількість вступників (не із субконкурсів А, не із субконкурсів Б, не із субконкурсів ББ), 

допущених до етапу В, з найменшими значеннями конкурсного бала (за рівних конкурсних 

балів - з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому), які також отримують відмову, за 

винятком тих вступників, чия позиція в широкому рейтинговому списку вища за позицію 

фіналіста широкого конкурсу. 

Етап В вважається виконаним, коли вичерпується перелік пропозицій вступників 

(допущених до етапу В) до розрахункових конкурсів, які не перебувають у списках очікування 

та не отримали відмови за всіма розрахунковими конкурсами. 

Вступники, які на цей момент залишились у списках очікування, одержують 

рекомендацію до зарахування. Кількість вступників, що одержали рекомендацію, визначає 

кількість рекомендованих за кожним конкурсом вступників. 

 

IV. Критерії верифікації справедливості роботи алгоритму 
1. Для вступника А, який був допущений до конкурсного відбору і не отримав 

рекомендації до зарахування до конкретного конкурсу X, результат справедливий, якщо: 

для вступника, що не має права на зарахування за квотою-1, квотою-3 або квотою-4, 

виконується хоча б одне з тверджень 1 або 2; 

для вступника, що має право на зарахування за квотою-1, виконується твердження 1 або 

одночасно виконуються твердження 2 та 3; 

для вступника, що має право на зарахування за квотою-4, виконується твердження 1 або 

одночасно виконуються твердження 2 та 4; 

для вступника, що має право на зарахування за квотою-3, виконується твердження 1 або 

одночасно виконуються твердження 2 та 5. 

2. Твердження: 

1) вступник А отримав рекомендацію до іншого конкурсу за вищою для нього 

пріоритетністю; 

2) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі X (за 

винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1, квоти-3 або квоти- 4), який має 

конкурсний бал не вище ніж у вступника А, у разі рівності конкурсних балів - має місце в 

рейтинговому списку нижче ніж вступник А, та (якщо конкурс X входить до широкого 

конкурсу): 

не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в іншому конкурсі У 

широкого конкурсу, до якого входить конкурс X (за винятком осіб, які отримали рекомендацію 

в межах квоти-1, квоти-3 або квоти-4), який має конкурсний бал у конкурсі У не вище ніж 

вступник А у конкурсі X, у разі рівності конкурсних балів - розміщений нижче в широкому 

рейтинговому списку (з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому) ніж вступник А, крім 

такого випадку: 

у конкурсі X повністю вичерпано максимальний обсяг державного замовлення без 

врахування рекомендацій вступників, заяви яких отримували відмову під час ануляції конкурсів; 

3) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі X за 

квотою-1, який має конкурсний бал не вище ніж у вступника А, у разі рівності конкурсних балів 

- має місце в рейтинговому списку нижче ніж вступник А; 

4) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі X за 

квотою-4, який має конкурсний бал не вище ніж у вступника А, у разі рівності конкурсних балів 

- має місце в рейтинговому списку нижче ніж вступник А; 

5) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі X за 

квотою-3, який має конкурсний бал не вище ніж у вступника А, у разі рівності конкурсних балів 

- має місце в рейтинговому списку нижче ніж вступник А. 

3. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс X (який входить до 

широкого конкурсу) не вичерпав максимального обсягу державного або регіонального 

замовлення: 



 

не існує жодного вступника Б, допущеного до участі в конкурсі X і не рекомендованого 

до зарахування в конкурсі X, що не отримав рекомендації до зарахування в іншому конкурсі за 

вищою для нього пріоритетністю та має конкурсний бал у конкурсі X не нижче ніж будь-який 

вступник В (за винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1, квоти-3 або квоти-

4), який рекомендований до зарахування до одного з конкурсів цього широкого конкурсу в 

межах суперобсягу державного замовлення, у разі рівності конкурсних балів - має місце в 

широкому рейтинговому списку вище (з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому) ніж 

вступник В. 

4. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс X (що не входить до 

широкого конкурсу) не вичерпав загального обсягу державного або регіонального замовлення: 

не існує жодного вступника, допущеного до участі в конкурсі X і не рекомендованого 

до зарахування в конкурсі X, що не отримав рекомендації до зарахування в іншому конкурсі за 

вищою для нього пріоритетністю. 

5. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс X не вичерпав квоту- 1, 

квоту-3 або квоту-4: 

не існує жодного вступника, що має право на зарахування за квотою-1 (квотою- 3, 

квотою-4), допущеного до участі в конкурсі X і не рекомендованого до зарахування в конкурсі 

X, що не отримав рекомендації до зарахування в іншому конкурсі за вищою для нього 

пріоритетністю. 

6. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс X було анульовано: 

рейтинговий список не містить вступників у кількості, не меншій від 

мінімального обсягу державного або регіонального замовлення, для яких виконуються 

такі умови: 

вступник отримав рекомендацію за меншою для нього пріоритетністю; 

вступник має конкурсний бал у конкурсі X не нижче ніж будь-який вступник В (за 

винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1, квоти-3 або квоти-4, та осіб, які 

отримали рекомендацію і мали заяву, що отримала відмову під час ануляції конкурсів), який 

рекомендований до зарахування до одного з конкурсів цього широкого конкурсу в межах 

суперобсягу державного замовлення, у разі рівності конкурсних балів - має місце в широкому 

рейтинговому списку вище (з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому) порівняно із 

вступником В. 

 

V. Форми документів для належного інформаційного забезпечення вступної 

кампанії в межах широких конкурсів і результатів адресного розміщення 

державного та регіонального замовлення 
 

1. Інформація про широкий конкурс 

Державний замовник - зазначається найменування (за наявності одного державного 

замовника) або «єдиний конкурс для всіх державних замовників». 

Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр). 

Вступ на основі - повна загальна середня освіта (бакалавр). 

Форма здобуття освіти - найменування. 

Галузь знань - код і найменування. 

Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, 

спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275). 

Тип програми - освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі бакалавра). 

Суперобсяг державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів вищої 

освіти, що входять до широкого конкурсу - XXX. 

Перелік конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого 

конкурсу, максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення, квота-1, 

квота-2, квота-3, квота-4: 

№ 

з/п 

Найменування 

закладу вищої 

освіти 

Назва 

конкурсної 

пропозиції 

Максимальний обсяг 

державного 

замовлення 

Кваліфікаційний 

мінімум 

державного 

замовлення 

Квота-1 Квота-2 Квота-3 Квота-4 

         

         



 

 

Увага! Сума максимальних обсягів державного замовлення для усіх конкурсних 

пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, є більшою порівняно із 

суперобсягом державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, 

що входять до цього широкого конкурсу. 

2. Інформація про поточний стан подання заяв на широкий конкурс 
Дата, час________  

Державний замовник - зазначається найменування (за наявності одного державного 

замовника) або «єдиний конкурс для всіх державних замовників». 

Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр). 

Вступ на основі - повна загальна середня освіта (бакалавр). 

Форма здобуття освіти - найменування. 

Галузь знань - код і найменування. 

Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, 

спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275). 

Тип програми - освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі бакалавра). 

Суперобсяг державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, 

що входять до широкого конкурсу, - XXX. 

Перелік конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, 

максимальні обсяги державного замовлення, квота-1, квота-3, квота-4, кількість поданих заяв і 

кількість поданих заяв особами, які мають право на зарахування за квотами: 
 

конкурсі ____  

 

3. Список тих, хто подав заяви на широкий конкурс (широкий рейтинговий 

список) 
Дата, час __________  

Державний замовник - зазначається найменування (за наявності одного державного замовника) 

або «єдиний конкурс для всіх державних замовників». 

Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр). 

Вступ на основі - повна загальна середня освіта (бакалавр). 

Форма здобуття освіти - найменування. 

Галузь знань - код і найменування. 

Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, спеціалізація 

за спеціальностями 015, 035, 271, 275). 

Тип програми - освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі бакалавра). 

Суперобсяг державного замовлення ___________  

Таблиця з такими графами: 
1. Номер. 

2. Прізвище, ім'я, по батькові вступника. 

3. Конкурсний бал. 

4. Складові конкурсного бала (сертифікати ЗНО, коефіцієнти, РК, СК, ГК, ПЧК, додаткові бали). 

5. Пріоритетність. 

6. Заклад вищої освіти. 

7. Право на співбесіду, вступний іспит. 

8. Право на зарахування за квотою (із зазначенням квоти-1, квоти-3, квоти-4 за наявності). 

Таблиця впорядковується з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому. 

 

Сума максимальних обсягів державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій 

закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, - XXX. 

№ 

з/п 

Найменування 

закладу вищої 

освіти 

Назва 

конкурсної 

пропозиції 

Максимальний 

обсяг державного 

замовлення 

Квота-1 Квота-3 Квота-4 

Кількість 

поданих 

заяв 

Кількість поданих заяв 

особами, які мають право 

на зарахування за 

квотами: 

1 3 4 

           

           

Загальна кількість заяв, поданих для участі в широкому конкурсі _______  

Загальна кількість фізичних осіб, що подали заяви для участі в широкому 



 

 

4. Інформація про надання рекомендацій вступникам у межах широкого конкурсу 

Державний замовник - зазначається найменування (за наявності одного державного 

замовника) або «єдиний конкурс для всіх державних замовників». 

Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр). Вступ на основі - повна загальна 

середня освіта (бакалавр). 

Форма здобуття освіти - найменування. 

Галузь знань - код і найменування. 

Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, 

спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275). 

Тип програми - освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі бакалавра). 

Суперобсяг державного замовлення для усіх закладів вищої освіти, що входять до широкого 

конкурсу, - XXX (після корегування з урахуванням зарахованих за співбесідою та квотою-2). 

Перелік конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого 

конкурсу, максимальні обсяги державного замовлення, квота-1, квота-3, квота-4 та інформація 

про зарахування та надання рекомендацій: 
 

Загальна кількість рекомендованих за квотою-3 _______________  

Загальна кількість рекомендованих за квотою-4 _______________  

Загальна кількість рекомендованих на загальних умовах _________________  

 

5. Список рекомендованих за конкурсом (конкурсною пропозицією) 
Заклад вищої освіти _______  

Назва конкурсної пропозиції ________  

Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр). Вступ на основі - повна загальна 

середня освіта (бакалавр). Форма здобуття освіти - найменування. 

Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, спеціалізація 

за спеціальностями 015, 035, 271, 275). 

Тип програми - освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі бакалавра). 

Максимальний (загальний) обсяг державного замовлення _______________  

Кваліфікаційний мінімум державного замовлення _______________  

Зарахованих за співбесідою ___________  

Зарахованих за квотою-2 ____________  

Максимальний (загальний) обсяг державного замовлення після корегування 

Кваліфікаційний мінімум державного замовлення після корегування 

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування _________________  

З них: 

за квотою-1 ___________  

за квотою-3 ____________  

за квотою-4 ____________ , за загальним конкурсом _______________  

Таблиця має бути впорядкована за видом рекомендації і черговістю в рейтинговому списку. 

 

6 Список рекомендованих за широким конкурсом (широкий рейтинговий список) 

Державний замовник - зазначається найменування (за наявності одного державного 

замовника) або «єдиний конкурс для всіх державних замовників». 

№ 

з/ 

п 

Наймену-

вання 

закладу 

вищої 

освіти 

Назва 

конкурсної 

пропозиції 

Максималь-

ний обсяг 

державного 

замовлення 

Квоти 

Зарахо-

вано за 

спів-

бесідою 

Зарахо-

вано за 

квотою-2 

Загальна 

кількість 

рекомен-

дованих до 

зараху-

вання 

У тому числі 

1 3 4 

рекомендо-

ваних за 

квотою 

найнижчий 

бал за 

квотою 

рекомен-

дованих 

на 

загальних 

умовах 

найниж-

чий бал на 

загальних 

умовах 1 3 4 1 3 4 

                  

                  

Загальна кількість зарахованих за співбесідою Загальна кількість рекомендованих за 

квотою-1 Загальна кількість зарахованих за квотою-2  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 
Пріоритетність 

Середній бал додатка до 

документа про здобутий 

освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень 

Вид рекомендації  
(співбесіда, квота-1, квота-

2, квота-3, квота-4, 

загальний конкурс) 

Чи отримував 

відмову під час 

ануляції конкурсів 

(так/ні) 

       

       



 

Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр). Вступ на основі - повна 

загальна середня освіта (бакалавр). Форма здобуття освіти - найменування. Галузь знань - код і 

найменування. 

Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, 

спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275). 

Тип програми - освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі бакалавра). 

Суперобсяг державного замовлення _____  

Зарахованих за співбесідою ________  

Зарахованих за квотою-2 ___________  

Суперобсяг державного замовлення після корегування ___________  

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування ___________  

З них: 

за квотою-1 _______  

за квотою-3 _______  

за квотою-4 _______  

за загальним конкурсом _____________  

 

 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

вступника 

Конкурс-

ний бал 

Пріорите

тність 

Середній бал додатка до 

документа про здобутий 

освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень 

Вид рекомендації 

(співбесіда, квота-1, 

квота-2, квота-3, квота-

4, загальний конкурс) 

Чи отримував 

відмову під час 

ануляції 

конкурсів (так/ні) 

Заклад вищої 

освіти, 

конкурсна 

пропозиція 

        

        

Таблиця впорядковується за видом рекомендації, за конкурсним балом, 

пріоритетністю, середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень. 
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