
ПАМ’ЯТКА ВСТУПНИКА 
До Карпатського інституту підприємництва Університету «Україна» приймаються 

громадяни України, що мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та 
виявили бажання здобути вищу освіту. 

Для здобуття освітнього ступеня бакалавр приймаються: 
  особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового 
молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра; 

 особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний 
рівень спеціаліста). 

 

1. Особи, які здобули повну загальну середню освіту  

Спеціальність Перелік конкурсних предметів 
Мін. 
бал  

Термін подачі заяви 
Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
073 Менеджмент; 

071 Облік і оподаткування; 
072 Фінанси, банківська 
справа та страхування; 

053 Психологія 

1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Будь-який інший предмет 
ЗНО 

100 
100 

 
100 

з 14.07.2021 
до  

23.07.2021 

з 
16.08.2021 

до 
03.09.2021; 

з 
01.11.2021 

до 
12.11.2021 

241 Готельно-ресторанна 
справа 

1. Українська мова та література 
2. Іноземна мова 
3. Будь-який інший предмет 
ЗНО 

100 
100 

 
100 

231 Соціальна робота 

1. Українська мова та література 
2. Історія України 
3. Будь-який інший предмет 
ЗНО 

100 
100 

 
100 

016 Спеціальна освіта 

1. Українська мова та література 
2. Біологія 
3. Будь-який інший предмет 
ЗНО 

100 
100 

 
100 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 
розпочинається 01 липня 2021 р. 

Термін навчання 3 роки 10 місяців. 
 

2. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, 
освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого 
бакалавра (мають можливість вступати на старші курси) 

Спеціальність Перелік конкурсних предметів Мін. бал 

Термін подачі заяви 
Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
073 Менеджмент; 
071 Облік і 
оподаткування; 
072 Фінанси, банківська 
справа та страхування; 
231 Соціальна робота; 
241 Готельно-ресторанна 
справа; 
016 Спеціальна освіта; 
053 Психологія 

1. Українська мова та 
література 
2. ЗНО на вибір вступника; 
3. Фаховий іспит 

100 
100 
100 

з 
14.07.2021 

до  
23.07.2021 

з 16.08.2021 
до 

03.09.2021; 
з 01.11.2021 

до 
12.11.2021 



Для вступу на 2 курс приймаються особи, що здобули ОС молодшого бакалавра, ОКР 
молодшого спеціаліста чи ОПР фахового молодшого бакалавра з будь-якої спеціальності. 

Термін навчання 2 роки 10 місяців. 
Для вступу на 3 курс приймаються особи, що здобули ОС молодшого бакалавра, ОКР 

молодшого спеціаліста чи ОПР фахового молодшого бакалавра зі споріднених 
спеціальностей. 

Спеціальність Перелік споріднених спеціальностей 

073 Менеджмент, 
організація виробництва; організація обслуговування на транспорті ; 
маркетингова діяльність ; економіка підприємства; менеджмент 

071 Облік і 
оподаткування, 

інформаційна діяльність підприємства; економіка підприємства; 
прикладна статистика; оціночна діяльність; бухгалтерський облік; 
товарознавство та комерційна діяльність фінанси і кредит ; харчові 
технології; організація виробництва; маркетингова діяльність; облік і 
оподаткування; фінанси, банківська справа та страхування 

072 Фінанси, 
банківська справа та 

страхування 

інформаційна діяльність підприємства; економіка підприємства; 
прикладна статистика; оціночна діяльність; бухгалтерський облік; 
товарознавство та комерційна діяльність ; фінанси і кредит; харчові 
технології; організація виробництва;  маркетингова діяльність; 
фінанси, банківська справа та страхування; облік і оподаткування 

Термін навчання 1 роки 10 місяців. 
 

3. Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються 
особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або 
здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 
навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за 
іншою спеціальністю в тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, 
аналогічних виконанню вимог до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги 
можуть бути виконані протягом першого року навчання. 

 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ 
Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали і 

додає: 
 копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 

 копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового 
квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до 
призовних дільниць); 

 документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-
кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

 документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, 
на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі 
ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування. 

 копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для 
вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 
освітнього ступеня молодшого бакалавра) або екзаменаційного листка єдиного фахового 
вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами прийому); 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 



ПРАВО НА СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ  

Категорія осіб 
Вступне 

випробування 
Посвідчуючий статус документ 

особи з інвалідністю внаслідок війни (ст. 7 
ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту») 

Співбесіда 

Посвідчення інваліда війни 

особи з інвалідністю, які неспроможні 
відвідувати заклад освіти (за рекомендацією 
органів охорони здоров'я та соціального 
захисту населення) 

Індивідуальна програма 
реабілітації 

особи, визнані постраждалими учасниками 
Революції Гідності 

Вступні 
іспити 
(замість 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання) 

Посвідчення «Постраждалий 
учасник Революції Гідності»  

учасниками бойових дій відповідно до Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», у тому числі ті з них, 
які проходять військову службу (крім 
військовослужбовців строкової служби)  

Посвідчення учасника бойових 
дій  

особи, звільнені з військової служби 
починаючи з 01 грудня 2020 року включно 

Документ про звільнення з 
військової служби 

особи, яким за рішенням регламентної комісії 
при регіональному центрі оцінювання якості 
освіти відмовлено в реєстрації для участі в 
2021 році в зовнішньому незалежному 
оцінюванні через неможливість створення 
особливих (спеціальних) умов (наказ 
Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства охорони здоров'я України від 29 
серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання 
участі в зовнішньому незалежному 
оцінюванні та вступних іспитах осіб, які 
мають певні захворювання та/або патологічні 
стани, інвалідність») 

Копія медичного висновку за 
формою первинної облікової 
документації № 086-3/о завіреної 
підписом секретаря регламентної 
комісії при регіональному центрі 
оцінювання якості освіти і 
печаткою регіонального центру 
оцінювання якості освіти, та 
відповідного витягу з протоколу 
засідання регламентної комісії 
при регіональному центрі 
оцінювання якості освіти 

особи, які не брали участь в основній та 
додатковій сесіях зовнішнього незалежного 
оцінювання з цього(их) навчального(их) 
предмета(ів) через наявність захворювання 
або патологічного стану, що може бути 
перешкодою для проходження зовнішнього 
незалежного оцінювання, зазначеного 
в Переліку захворювань та патологічних 
станів (наказ Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства охорони здоров'я 
України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 
«Деякі питання участі в зовнішньому 
незалежному оцінюванні та вступних іспитах 
осіб, які мають певні захворювання та/або 
патологічні стани, інвалідність») 

Один з документів (його копія): 
лист непрацездатності; 
довідка про тимчасову 
непрацездатність поліцейського, 
військовослужбовця 
Національної гвардії України, 
військовослужбовця; 
форма первинної облікової 
документації № 095/о; 
форма первинної облікової 
документації № 080/о; 
Індивідуальна програма 
реабілітації інваліда; 
форма первинної облікової 
документації № 027/о; 
форма первинної облікової 
документації № 086/о. 

громадяни України, які здобули повну 
загальну середню освіту за кордоном у період 
між 01 вересня 2020 року та 30 листопада 
2021 року 

Документ про здобутий рівень 
освіти 

 


