
т
С

С

С

С

С

С

Подача документів
12-26 липня - 

денна ф. н.
12 липня - 4 серпня - 

заочна ф. н.
 контракт

Зарахування
07 серпня 
- бюджет

14 серпня 
- контракт

для осіб які, не проходять ЗНО
Вступні випробування
Українська мова та література;

Історія України;
Математика або
Іноземна мова

Вступні випробування
Українська мова та література;

Іноземна мова;
Історія України або

Математика

Подача документів
12 - 20 липня - 

денна ф. н.
12 липня - 1 серпня - 

заочна ф. н.
 контракт

Зарахування
26 липня,07 серпня - 

бюджет
14 серпня - контракт

Вступні іспити
21- 26 липня - денна ф.н.

02 - 04 серпня - 
заочна ф. н.

, 293 Міжнародне
 право

Подача 
документів

12 - 24 липня 

Подача 
документів

02 - 09 липня 

Додаткові та 
фахові 
вступні 

випробування

25 - 31 липня 

Зарахування
до 07 серпня - 

бюджет

до 14 серпня -
 контракт

МАГІСТРАТУРА
ЗНО. Єдине вступне випробування 

 з Іноземної мови 

ЗНО. Єдине вступне випробування 
 з Права 

 Єдине вступне 
випробування 

 з іноземної мови
11 липня 

ЗНО. Єдине вступне випробування 
 з Іноземної мови 

На базі СВО «бакалавр» , 
ОКР «спеціаліст»

 за неспорідненою 
спеціальністю

 (ПЕРЕХРЕСНИЙ ВСТУП) 

Додаткове вступне випробування
з «Конституційного права» та

 «Основ теорії держави і права»
 (СПІВБЕСІДА) 

для осіб, які 
не проходять ЗНО Фахове вступне випробування з «Права»

(ІСПИТ) (ХДУ)
Фахове вступне випробування 

з Іноземної мови
(ІСПИТ) (ХДУ)

Фаховий іспит 
з «Права»

(ІСПИТ) (ХДУ)
13 липня

Фаховий іспит 
з Іноземної мови

(ІСПИТ) (ХДУ)
11 липня

Зарахування
до 20 серпня - 

бюджет
до 23 серпня -

 контракт

Зарахування
до 20 серпня - 

бюджет
до 23 серпня -

 контракт

Єдине вступне
 випробування 

 з іноземної
 мови

13 липня
ЗНО.Єдине вступне 

випробування 
 з Права 

Додаткове вступне 
випробування 

31 травня
Подача 

документів
12 - 24 липня 

Фахове вступне випробування з 
«Кримінального права 

та кримінального процесу»
(ІСПИТ) 

Фахове вступне випробування 
з Іноземної мови

(ІСПИТ) 

На базі СВО «бакалавр» , 
ОКР «спеціаліст»

 за неспорідненою 
спеціальністю

Додаткове вступне випробування
з «Конституційного права» та

 «Основ теорії держави і права»
 (СПІВБЕСІДА) 

Фахове вступне випробування з 
«Кримінального права 

та кримінального процесу»
(ІСПИТ) 

Фахове вступне випробування 
з Іноземної мови

(ІСПИТ) 

Подача 
документів

12 - 26 липня 

Додаткові та 
фахові 
вступні 

випробування

25 - 28 липня 

Зарахування

до 04 серпня - 
бюджет

до 25 серпня -
 контракт


