
УМОВИ ВСТУПУ НА МАРКЕТИНГ у 2021 р. 

 

Галузь знань 07 - Управління іадміністрування 

Спеціальність 075 - Маркетинг 

Освітня програма Маркетинг 

Можливістьвступу для іноземців та осіб 

безгромадянства 

+ 

Освітні ступені, за якими оголошується прийом бакалавр, магістр 

Сертифікат акредитації освітньої програми 

освітнього рівня «Бакалавр» 

№ 309, 

дійсний до 14.05.2025 

Сертифікат акредитації освітньої програми 

освітнього рівня «Магістр»  

№УД 11010677, 

дійсний до 01.07.2024 
 

Наш сайт: http://www.dut.edu.ua/ua/311-zagalna-informaciya-kafedra-marketingu 

Адреса університету : м. Київ, ул.Солом’янська 7.      

Телефон для довідок: 066-48-62-844 – завідувач кафедри Виноградова О. В. 

 

 
Ліцензійний обсяг  для вступу на 1 курс бакалаврату – 40 місць денна форма 

навчання і 20 місць заочна форма навчання  

 

Відповідно до правил прийому у 2021 році для вступу на перший курс зі спеціальності 

Маркетинг будуть враховані Результати ЗНО з трьох наступних загальноосвітніх 

дисциплін: 

 

Для бюджетної форми навчання Для контрактної форми навчання 

1. Українська мова та література. 

2. Математика. 

3.Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія на 

вибір. 

1. Українська мова та література. 

2. Історія України. 

3. Математика або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або 

хімія на вибір. 

 

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі повинна складати не менше 

100 балів з кожного предмету. 

Навчання здійснюється за рахунок державного бюджету та за рахунок фізичних і 

юридичних осіб. 

Вартістьнавчання:http://www.dut.edu.ua/ua/430-vartist-navchannya-priymalna-komisiya 

Зарахування на 1 курс БАКАЛАВРАТУ 

Підготовка 

ведеться за 

двома рівнями 

вищої освіти: 

http://www.dut.edu.ua/ua/311-zagalna-informaciya-kafedra-marketingu
http://www.dut.edu.ua/ua/430-vartist-navchannya-priymalna-komisiya


Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування 
на навчанняна 1 курс бакалаврату 

 

№ 

з/п 
Етапи вступної кампанії Терміни 

1 Реєстрація електронних кабінетів вступників з 01 липня 2021 року 

2 
Початок прийому від вступників заяв та документів 

у паперовій або електронній формі 
14 липня 2021 року 

3 
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

вступають на основі співбесіди, вступних іспитів 

о 1800 годині 16 липня  

2021 року 

4 Строки проведення вступних співбесід 
17 липня - 19 липня  

2021 року 

5 

Оприлюднення рейтингового списку 

рекомендованих до зарахування на навчання за 

результатами співбесід 

о 1200 годин 20 липня 

2021 року 

6 

Виконання вимог до зарахування вступниками, які 

отримали рекомендацію на зарахування за державним 

замовленням за результатами співбесід 

до 1000 години 23 липня 

2021 року 

7 

Зарахування вступників, рекомендованих до 

зарахування на навчання за результатам співбесід за 

державним замовленням 

о 1500 години 23 липня 

2021 року 

8 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

вступають на основі сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання 

о 1800 годині 23 липня 

2021 року 

9 

Оприлюднення рейтингового списку вступників, 

які вступають на основі сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів (за 

квотою - 1) рекомендованих до зарахування на 

навчання за державним замовленням 

28 липня 2021 року 

10 

Виконання вимог до зарахування вступниками, які 

отримали рекомендацію на навчання за державним 

замовленням 

до 1800 години 02 серпня 

2021 року 

11 Зарахування вступників за державним замовленням 09 серпня 2021 року 

12 

Надання рекомендацій до зарахування особам, які 

вступають на місця за кошти фізичних, юридичних осіб 10 серпня 2021 року 

13 

Виконання вимог до зарахування 

вступниками, рекомендованими до зарахування за 

кошти фізичних, юридичних осіб 

до 1200 години 

15 серпня 2021 року 

14 
Зарахування вступників за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

до 1800 години 

15 серпня 2021 року 

15 

Переведення на вакантні місця державного 

замовлення осіб, які зараховані на навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб 

до 19 серпня 2021 року 

 

ОТРИМАЙТЕ СУЧАСНУ ОСВІТУ,  ПРЕСТИЖНУ ПРОФЕСІЮ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ 

МАЙБУТНЄ! 



 

 
Якщо Ви  маєте диплом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, 

молодшого бакалавра Ви можете розраховувати на навчання у Державному 

університеті телекомунікацій на спеціальності 075-Маркетинг, 

одразу на 2 курсі (денна форма навчання) або 3 курсі (заочна форма навчання) 

 

Кількість вільних місць для вступу на 2 курсбакалаврату – 15 місць 

Кількість вільних місць для вступу на 3 курсбакалаврату – 7 місць 

 

Для вступу на 2-й або 3-й курс необхідно: 

• отримати диплом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра; 

• скластиЗНО з української мови (не менше 100 балів); 

• сертифікат ЗНОз математики або історії України (не менше 100 балів); 

• скласти фахове вступне випробування (з маркетингу) у Державному університеті 

телекомунікацій. 

 

Навчанняздійснюється за рахунокфізичних і юридичнихосіб. 

Вартістьнавчання: 

http://www.dut.edu.ua/ua/430-vartist-navchannya-priymalna-komisiya 
 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування 
на навчанняна 2 (3) курс бакалаврату 

 

№ 

з/п 
Етапи вступної кампанії Терміни 

1 Реєстрація електронних кабінетів вступників з 01 липня 2021 року 

2 
Початок прийому від вступників заяв та документів 

у паперовій або електронній формі 
14 липня 2021 року 

3 Закінчення прийому заяв та документів 
о 1800 годині 23 липня 2021 

року 

4 
Строки проведення Державним університетом 

телекомунікацій вступних випробувань 
24 липня - 30 липня 2021 

року 

5 
Оприлюднення рейтингового списку 

рекомендованих до зарахування 

о 1200 годині 03 серпня 

2021 року 

6 Зарахування вступників до 1800 години 18 серпня 

2021 року 

 

МИ ГОТУЄМО ПРОФЕСІЙНО-КОМПЕТЕНТНИХ 
І КРЕАТИВНИХ ФАХІВЦІВ-МАРКЕТОЛОГІВ  

  

Зарахування на 2(3) курс БАКАЛАВРАТУ 

http://www.dut.edu.ua/ua/430-vartist-navchannya-priymalna-komisiya


 

 
Ліцензійний обсяг  для вступу домагістратури  – 30 місць денна форма навчання і 30 

місць заочна форма навчання  
 

Для вступу до магістратури необхідно: 

• мати диплом бакалавра; 

• скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови (не менше 100 балів); 

• скласти іспит зі спеціальності (з маркетингу) у Державному університеті 

телекомунікацій. 
 

Навчанняздійснюється за рахунокфізичних і юридичнихосіб. 

Вартістьнавчання:http://www.dut.edu.ua/ua/430-vartist-navchannya-priymalna-komisiya 

 
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування 

на навчанняна 1 курс магістратури 
 

№ 

з/п 
Етапи вступної кампанії Терміни 

1 
Реєстрація для складання єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови 

з 11 травня до 1800 

03 червня 2021 року 

2 Реєстрація електронних кабінетів з 01 липня 2021 року 

3 
Основна сесія єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови 
30 червня 2021 року 

4 Початок прийому заяв та документів 15 липня 2021 року 

5 Закінчення прийому заяв та документів до 1800 години23 липня 2021року 

6 

Строки проведення Державним 

університетом телекомунікаційвступних 

випробувань 

24 липня - 30 липня 2021 року 

8 
Оприлюднення рейтингового списку 

рекомендованих до зарахування за кошти 

фізичних, юридичних осіб 

07 серпня 2021 року 

9 
Виконання вимог до зарахування 
вступниками, рекомендованими до 
зарахування за державним замовленням 

до 1800 години 
07 серпня 2021 року 

10 Зарахування вступників за державним 

замовленням 

12 серпня 2021 року 

11 
Виконання вимог до зарахування 
вступниками, рекомендованими до 
зарахування за кошти фізичних, юридичних 

до 1200 години 
15 серпня 2021 року 

12 Зарахування вступників за кошти фізичних, 

юридичних осіб 

до 1800 години 
15 серпня 2021 року 

 

МАГІСТР З МАРКЕТИНГУ – 

ЦЕ ВАШ ШАНС ЗРОБИТИ УСПІШНУ КАР’ЄРУ ! 
  

Зарахування на 1 курс МАГІСТРАТУРИ 

http://www.dut.edu.ua/ua/430-vartist-navchannya-priymalna-komisiya


 

 
№ 

з/п 
Етапи вступної кампанії Терміни 

1 Початок прийому заяв та документів 04 січня 2021 року 

2 
Проведення Державним університетом 
телекомунікаційвступних співбесід 

протягом терміну подачі документів 
за окремим графіком по мірі надання 
заяв 

3 
Закінчення прийому заяв та документів 
іноземних громадян (1 черга) 

01 березня 2021 року 

4 
Закінчення прийому заяв та документів 
іноземних громадян (2 черга) 01 листопада2021 року 

5 Зарахування іноземних громадян (1 черга) не пізніше 01 березня 2021 року 

6 Зарахування іноземних громадян (2 черга) не пізніше 01 листопада 2021 року 
 
 
 

 
 
 

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО НАШОЇ ДРУЖНЬОЇ  
СТУДЕНТСЬКОЇ  СПІЛЬНОТИ! 

 
 

Вступ на навчання іноземних громадян 


