
081 «Право»  

Денна форма навчання 

 
Структурні підрозділи у м. Одесі 

- факультет прокуратури та слідства (кримінальна юстиція) 

- факультет цивільної та господарської юстиції 

- судово-адміністративний факультет 

- факультет міжнародно-правових відносин 

- соціально-правовий факультет 

- факультет адвокатури 

Структурні підрозділи поза м. Одеси 
- Київський інститут інтелектуальної власності та права 

- Миколаївський інститут права 

- Івано-Франківський юридичний інститут 

- Чернівецький юридичний інститут 

- Криворізький факультет 

- Черкаський факультет 

Конкурсні предмети 

БЮДЖЕТ 
- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — історія України; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o математика 

o іноземна мова 

 

КОНТРАКТ 

- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — історія України; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o географія 

o іноземна мова 

Строк прийому документів у 2019 році 

починається 10 липня та закінчується 22 липня 2019 року (закінчується 16 липня 2019 року 

для осіб, які вступають на основі співбесіди) 

 

Документи, що подаються приймальній комісії: 

- копія документа, що посвідчує особу; 

- копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних; 

- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

- копія сертифікатів ЗНО; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см 

 

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія. 

 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

 

 



081 «Право» 

Заочна форма навчання 

Структурні підрозділи у м. Одесі 

- Центр заочного та дистанційного навчання НУ «ОЮА» 

 

Структурні підрозділи поза м. Одеси 
- Київський інститут інтелектуальної власності та права 

- Івано-Франківський юридичний інститут 

- Чернівецький юридичний інститут 

- Криворізький факультет 

- Черкаський факультет 

Конкурсні предмети 

КОНТРАКТ 

- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — історія України; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o географія 

o іноземна мова 

Строк прийому документів у 2019 році 

1 етап: 
починається 10 липня та закінчується 22 липня 2019 року (закінчується 16 липня 2019 року 

для осіб, які вступають на основі співбесіди) 

2 етап: 

починається 16 вересня та закінчується 15 жовтня 2019 року 

 

Документи, що подаються приймальній комісії: 
- копія документа, що посвідчує особу; 

- копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних; 

- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

- копія сертифікатів ЗНО; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см 

 

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія. 

 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.



3 

061 «Журналістика» 

Денна форма навчання 

Структурні підрозділи у м. Одесі 

- факультет журналістики 

 

Структурні підрозділи поза м. Одеси 
- Київський інститут інтелектуальної власності та права 

Конкурсні предмети 

- БЮДЖЕТ 

- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — історія України; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o математика 

o іноземна мова 

 

- КОНТРАКТ 
- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — іноземна мова; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o історія України 

o географія 

Строк прийому документів у 2019 році 
починається 10 липня та закінчується 22 липня 2019 року (закінчується 16 липня 2019 року 

для осіб, які вступають на основі співбесіди) 

 

Документи, що подаються приймальній комісії: 
- копія документа, що посвідчує особу; 

- копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних; 

- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

- копія сертифікатів ЗНО; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см 

 

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія. 

 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.



 

121 «Інженерія програмного забезпечення»  

122 «Комп'ютерні науки» 

Денна форма навчання 

Структурні підрозділи у м. Одесі 

- факультет кібербезпеки та інформаційних технологій 

Конкурсні предмети 

 

КОНТРАКТ 

- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — математика; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o фізика 

o географія 

Строк прийому документів у 2019 році 

 

починається 10 липня та закінчується 22 липня 2019 року (закінчується 16 липня 2019 року 

для осіб, які вступають на основі співбесіди) 

 

Документи, що подаються приймальній комісії: 
- копія документа, що посвідчує особу; 

- копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних; 

- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

- копія сертифікатів ЗНО; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см 

 

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія. 

 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 



 

121 «Інженерія програмного забезпечення»  

122 «Комп'ютерні науки» 

Заочна форма навчання 

Структурні підрозділи у м. Одесі 

- факультет кібербезпеки та інформаційних технологій 

Конкурсні предмети 

 

КОНТРАКТ 

- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — математика; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o фізика 

o географія 

Строк прийому документів у 2019 році 

 

1 етап: 

починається 10 липня та закінчується 22 липня 2019 року (закінчується 16 липня 2019 року 

для осіб, які вступають на основі співбесіди) 

2 етап: 
починається 16 вересня та закінчується 15 жовтня 2019 року 

 

Документи, що подаються приймальній комісії: 

- копія документа, що посвідчує особу; 

- копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних; 

- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

- копія сертифікатів ЗНО; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см 

 

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія. 

 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 



 

125 «Кібербезпека»  

Денна форма навчання 

Структурні підрозділи у м. Одесі 

- факультет кібербезпеки та інформаційних технологій 

Структурні підрозділи поза м. Одеси 

- Київський інститут інтелектуальної власності та права 

 

Конкурсні предмети 
 

КОНТРАКТ 
- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — математика; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o фізика 

o географія 

Строк прийому документів у 2019 році 
 

починається 10 липня та закінчується 22 липня 2019 року (закінчується 16 липня 2019 року 

для осіб, які вступають на основі співбесіди) 

 

Документи, що подаються приймальній комісії: 

- копія документа, що посвідчує особу; 

- копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних; 

- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

- копія сертифікатів ЗНО; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см 

 

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія. 

 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 



 

125 «Кібербезпека»  

Заочна форма навчання 

Структурні підрозділи у м. Одесі 

- факультет кібербезпеки та інформаційних технологій 

 

Конкурсні предмети 
 

КОНТРАКТ 
- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — математика; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o фізика 

o географія 

Строк прийому документів у 2019 році 
 

1 етап: 
починається 10 липня та закінчується 22 липня 2019 року (закінчується 16 липня 2019 року 

для осіб, які вступають на основі співбесіди) 

2 етап: 

починається 16 вересня та закінчується 15 жовтня 2019 року 

 

Документи, що подаються приймальній комісії: 
- копія документа, що посвідчує особу; 

- копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних; 

- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

- копія сертифікатів ЗНО; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см 

 

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія. 

 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 



 

052 «Політологія»  

Денна форма навчання 

Структурні підрозділи у м. Одесі 

- факультет психології, політології та соціології 

 

Конкурсні предмети 
 

БЮДЖЕТ 
- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — історія України; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o математика 

o іноземна мова 

 

КОНТРАКТ 

- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — історія України; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o географія 

o іноземна мова 

Строк прийому документів у 2019 році 

 

починається 10 липня та закінчується 22 липня 2019 року (закінчується 16 липня 2019 року 

для осіб, які вступають на основі співбесіди) 

 

Документи, що подаються приймальній комісії: 
- копія документа, що посвідчує особу; 

- копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних; 

- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

- копія сертифікатів ЗНО; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см 

 

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія. 

 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 



 

053 «Психологія»  

Денна форма навчання 

 
Структурні підрозділи у м. Одесі 

- факультет психології, політології та соціології 

 

Структурні підрозділи поза м. Одеси 
- Київський інститут інтелектуальної власності та права 

Конкурсні предмети 
 

БЮДЖЕТ 
- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — математика; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o біологія 

o іноземна мова 

 

КОНТРАКТ 

- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — історія України; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o географія 

o іноземна мова 

Строк прийому документів у 2019 році 

 

починається 10 липня та закінчується 22 липня 2019 року (закінчується 16 липня 2019 року 

для осіб, які вступають на основі співбесіди) 

 

Документи, що подаються приймальній комісії: 
- копія документа, що посвідчує особу; 

- копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних; 

- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

- копія сертифікатів ЗНО; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см 

 

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія. 

 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 
 

 



 

053 «Психологія»  

Заочна форма навчання 

 
Структурні підрозділи поза м. Одеси 

- Київський інститут інтелектуальної власності та права 

Конкурсні предмети 

 

БЮДЖЕТ 

- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — математика; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o біологія 

o іноземна мова 

 

КОНТРАКТ 
- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — історія України; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o географія 

o іноземна мова 

Строк прийому документів у 2019 році 
 

1 етап: 
починається 10 липня та закінчується 22 липня 2019 року (закінчується 16 липня 2019 року 

для осіб, які вступають на основі співбесіди) 

2 етап: 

починається 16 вересня та закінчується 15 жовтня 2019 року 

 

Документи, що подаються приймальній комісії: 
- копія документа, що посвідчує особу; 

- копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних; 

- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

- копія сертифікатів ЗНО; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см 

 

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія. 

 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 
 

 



 

054 «Соціологія»  

Денна форма навчання 

Структурні підрозділи у м. Одесі 

- факультет психології, політології та соціології 

 

Конкурсні предмети 
 

БЮДЖЕТ 
- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — математика; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o історія України 

o іноземна мова 

 

КОНТРАКТ 

- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — історія України; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o географія 

o іноземна мова 

Строк прийому документів у 2019 році 

 

починається 10 липня та закінчується 22 липня 2019 року (закінчується 16 липня 2019 року 

для осіб, які вступають на основі співбесіди) 

 

Документи, що подаються приймальній комісії: 
- копія документа, що посвідчує особу; 

- копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних; 

- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

- копія сертифікатів ЗНО; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см 

 

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія. 

 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 
 

 



 

073 «Менеджмент»  

Денна форма навчання 

Структурні підрозділи у м. Одесі 

- соціально-правовий факультет 

Структурні підрозділи поза м. Одеси 

- Київський інститут інтелектуальної власності та права 

 

Конкурсні предмети 
 

БЮДЖЕТ 
- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — математика; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o іноземна мова 

o географія 

 

КОНТРАКТ 

- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — математика; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o географія 

o історія України 

Строк прийому документів у 2019 році 

 

починається 10 липня та закінчується 22 липня 2019 року (закінчується 16 липня 2019 року 

для осіб, які вступають на основі співбесіди) 

 

Документи, що подаються приймальній комісії: 
- копія документа, що посвідчує особу; 

- копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних; 

- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

- копія сертифікатів ЗНО; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см 

 

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія. 

 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 



 

073 «Менеджмент»  

Заочна форма навчання 

Структурні підрозділи у м. Одесі 

- центр заочного та дистанційного навчання 

Конкурсні предмети 

 

БЮДЖЕТ 

- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — математика; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o іноземна мова 

o географія 

 

КОНТРАКТ 
- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — математика; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o географія 

o історія України 

Строк прийому документів у 2019 році 
 

1 етап: 
починається 10 липня та закінчується 22 липня 2019 року (закінчується 16 липня 2019 року 

для осіб, які вступають на основі співбесіди) 

2 етап: 

починається 16 вересня та закінчується 15 жовтня 2019 року 

 

Документи, що подаються приймальній комісії: 
- копія документа, що посвідчує особу; 

- копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних; 

- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

- копія сертифікатів ЗНО; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см 

 

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія. 

 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 
 

 

 



 

293 «Міжнародне право»  

Денна форма навчання 

 
Структурні підрозділи у м. Одесі 

- факультет міжнародно-правових відносин 

 

Структурні підрозділи поза м. Одеси 
- Київський інститут інтелектуальної власності та права 

 

Конкурсні предмети 

БЮДЖЕТ 
- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — іноземна мова; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o історія України 

o математика 

 

КОНТРАКТ 

- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — історія України; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o географія 

o іноземна мова 

Строк прийому документів у 2019 році 

починається 10 липня та закінчується 22 липня 2019 року (закінчується 16 липня 2019 року 

для осіб, які вступають на основі співбесіди) 

 

Документи, що подаються приймальній комісії: 

- копія документа, що посвідчує особу; 

- копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних; 

- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

- копія сертифікатів ЗНО; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см 

 

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія. 

 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

 

 



 

293 «Міжнародне право» 

Заочна форма навчання 

 

Структурні підрозділи поза м. Одеси 
- Київський інститут інтелектуальної власності та права 

 

Конкурсні предмети 

БЮДЖЕТ 
- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — іноземна мова; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o історія України 

o математика 

 

КОНТРАКТ 

- Сертифікат ЗНО – українська мова та література 

- Сертифікат ЗНО — історія України; 

- Сертифікат ЗНО (один на вибір): 

o географія 

o іноземна мова 

Строк прийому документів у 2019 році 

1 етап: 
починається 10 липня та закінчується 22 липня 2019 року (закінчується 16 липня 2019 року 

для осіб, які вступають на основі співбесіди) 

2 етап: 

починається 16 вересня та закінчується 15 жовтня 2019 року 

 

Документи, що подаються приймальній комісії: 
- копія документа, що посвідчує особу; 

- копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних; 

- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

- копія сертифікатів ЗНО; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см 

 

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія. 

 


