
 
 

   
 

 

 

 

    
                                  

                                                   

 
        
 

 
 
 
 
                 

 

 

1. українська мова та література 
2. історія України 

3. іноземна мова або математика             
(за вибором) 

 

1. українська мова та література 
2. математика 

3. іноземна мова або історія України         
(за вибором) 

 

1. українська мова та література 
2. математика 

3. іноземна мова або географія (за вибором) 

 

1. українська мова та література 
2. математика 

3. іноземна мова або географія (за вибором) 
 

 

1. українська мова та література 
2. історія України 

3. математика або географія (за вибором) 

 

1. українська мова та література 
2. іноземна мова 

3. географія або математика (за вибором) 

  

1. українська мова та література 
2. іноземна мова 

3. історія України або математика  
(за вибором) 



    
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

                ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ  

У 2018 РОЦІ СТАНОВИТЬ   
за освітнім ступенем БАКАЛАВР: 

- за спеціальністю 081 Право та 281 Міжнародне право: 

денна форма – 18680 грн., заочна форма – 11570 грн. 

- за спеціальностями 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування, 073 Менеджмент, 232 Соціальне забезпечення, 

242 Туризм, 281 Публічне управління та адміністрування: 

денна форма – 13840 грн., заочна форма – 7670 грн. 

за освітнім ступенем МАГІСТР: 

- за спеціальністю 081 Право:  денна форма – 18680 грн., 

заочна форма – 12000 грн. 

- за спеціальностями 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування і 281 Публічне управління та адміністрування: 

денна форма – 11340 грн., заочна форма – 8350 грн. 

- за спеціальністю 073 Менеджмент: денна форма – 10740 

грн., заочна форма – 7660 грн. 
 
 

 
 

  



 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Освітній ступінь та 

спеціальність  

Строк навчання 
Вступні 

випробування 

Строки прийому 
документів 

(денна та заочна 
форми навчання) 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

Бакалавр за усіма 

спеціальностями 

3 р.  

10 м. 

4 р.  

6 м. 
Результати ЗНО  12 – 26.07.2018 р. 

Бакалавр на осн. ступ. 
молодший спеціаліст (в т.ч. 

за спорідненою 
спеціальністю) 

1 р. 10 м. 

2 р.10 м. 

2 р. 6 м. 

3 р. 6 м. 

Вступні випробування 
12.07.2018 р. – 

24.07.2018 р. 
Бакалавр на осн. ступ. 
бакалавр, спеціаліст, 

магістр за іншою 
спеціальністю (др. вища 

освіта) 

1 р.  

10 м. 

2 р.  

6 м. 

Магістр 

(в т.ч. за 

іншою 

спеціаль-

ністю 

081 Право 
1 р.  

6 м. 

1 р.  

10 м.   

Єдине вступне 
випробування з 

іноземної мови, єдине 
фахове вступне 

випробування з права 
та загальних 

навчальних правничих 
компетентностей з 

використанням 
технології ЗНО 

02 – 26.07.2018 р. 
 

073 Менеджмент 
1 р.  

6 м. 

1 р.  

10 м. 

Вступні випробування з 
менеджменту та 
іноземної мови 

12.07.2018 р. – 
29.07.2018 р. 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

1 р.  

6 м. 

 1 р.  

4 м. 

Вступні випробування 
з основ держави і 

права, основ 
економіки, державного 

управління та 
іноземної мови  

01.07.2018 р. – 

26.07.2018 р. 

Аспірантура 
3 р.  

10 м. 

3 р. 

10 м. 

Вступні випробування 
з іноземної мови, 

філософії, зі 
спеціальності 

18.07.2018 р. – 

16.08.2018 р. 


