
ВИТЯГ 

з Правил прийому до ХНЕУ ім. С. Кузнеця в 2017 році 

за освітнім ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 

 

 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

проводить прийом за освітнім ступенем бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (освітніми 

програмами), формами навчання відповідно до Переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 

266.  

Спеціальність 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

Ліцензований обсяг  

Всього 

по 

ХНЕУ 

ім. С. 

Кузнеця  

Денна Заочна  

Код Назва 
Всьог

о 

За 

спеціаліз

а-ціями 

Всього 

За  

спеціаліз

а-ціями 

 

051 Економіка 

Міжнародна економіка  

 

125  25  

Економічна теорія та економічна 

політика 
 25  –  

Економіка підприємства    65  65  

Економіка і організація 

агробізнесу 
  15  15  

Економіка і правове 

забезпечення бізнесу 
  20  20  

Управління персоналом та 

економіка праці 
765 525 75 240 75  

Бізнес-статистика і аналітика    50  15  

Економіка та бізнес-

моделювання 
  25  –  

Бізнес-аналітика та міжнародна 

статистика 
  25  –  

  Економічна кібернетика   35  –  

  Аналіз даних у бізнес-економіці   20  –  

  Інформаційна економіка   20  –  

  Управління нерухомістю   25  25  

061 Журналістика 

Реклама і зв’язки з 

громадськістю  75 50 
30 

25 
15  

Медіа-комунікації 20 10  

071 
Облік і 

оподаткування 

Облік і аудит 
475 200 

170 
275 

250 
 

Оподаткування 30 25 

072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Управління та адміністрування 

в сфері фінансів 
650 300 

150 

350 

200  

Фінансові послуги 50 50  

Банківська справа 100 100  

073 Менеджмент 

Менеджмент організацій і 

адміністрування 
 

350 
75  50  

Менеджмент інноваційної 

діяльності 
 40  –  



Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

 50  –  

Бізнес-адміністрування 550 50  40  

Логістика  25 200 25  

Адміністративний менеджмент  20  –  

Управління фінансово-

економічною безпекою 
 40  35  

Управління проектами  25  25  

Управління навчальним 

закладом 
 25  25  

075 Маркетинг Маркетинг 200 125 125 75 75  

076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
150 75 75 75 75  

121 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Інженерія програмного 

забезпечення 
100 75 75 25 25  

122 
Комп’ютерні 

науки  

Комп’ютерні науки 

260 

85 

60 

25 

25  

 Комп’ютерний еколого-

економічний моніторинг 
25 –  

126 

Інформаційні 

системи та 

технології 

Інформаційні системи та 

технології 
100 100 50 50  

186 
Видавництво та 

поліграфія 

Технології електронних 

мультимедійних видань 
 

100 

50 

50 

50  

Комп’ютерні технології та 

системи видавничо-

поліграфічних виробництв 

150 

50 – 
 

  

242 Туризм Туризм 125 90 90 35 35  

291 

Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

75 50 50 25 25  

292 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Міжнародний бізнес 150 100 100 50 50  

Всього 3725 2225  1500   

 

Строки прийому заяв і документів, проведення вступних екзаменів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 

 Порядок роботи приймальної комісії 

З 01.06.2017р. по 30.09.2017р.: 

Понеділок – п'ятниця 9.00 – 17.00  

20.07.2017 р., 24.07.2017 р., 26.07.2017 р. та 05.08.2017 р. 9.00 – 18.00  

Субота 9.00 – 13.00 

Неділя – вихідний 



У разі необхідності приймальна комісія може прийняти рішення про зміну 

графіка її роботи, яке буде оприлюднене на інформаційних стендах приймальної 

комісії та на веб-сайті www.hneu.edu.ua університету. 

 

4.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників за освітнім ступенем бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії для 

вступників на основі ПЗСО 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників та завантаження 

додатків до документів про повну 

загальну середню освіту 

                            починається                            

                             

                            закінчується 

 

 

 

 

29 червня 2017 року 

о 18.00 години 

25 липня 2017 року 

 

 

 

 

29 червня 2017 року 

о 18.00 години 

25 липня 2017 року 

Початок прийому заяв та 

документів 

12 липня 2017 року 12 липня 2017 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів для осіб, які 

вступають на основі співбесіди 

або вступних іспитів  

о 18.00 години 

20 липня 2017 року 

о 18.00 години 

20 липня 2017 року 

Закінчення прийому документів 

для вступників, які не складають 

вступних випробувань  

 

о 18.00 години 26 

липня 2017 року 

 

о 18.00 години 26 

липня 2017 року 

Проведення університетом: 

                  вступних іспитів 

                  співбесід 

 

з 21–26 липня 

з 21–23 липня 

 

з 21–26 липня 

з 21–23 липня 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 

не пізніше 12.00 

години 1 серпня 

не пізніше 12.00 

години 1 серпня 

Термін закінчення вибору 

вступниками місця навчання на 

місця 

            за державним замовленням 

            на місця за кошти фізичних 

та юридичних осіб 

 

 

 

до 18.00 години 5 

серпня 

не пізніше 30 вересня 

 

 

 

до 18.00 години 5 

серпня 

не пізніше 30 вересня 

Переведення на вакантні місця 

державного замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти 

фізичних, юридичних осіб  

 

 

не пізніше 18 серпня 

 

 

не пізніше 18 серпня 

Термін зарахування вступників  

            за державним замовленням 

            за кошти фізичних та 

юридичних осіб у два етапи 

 

не пізніше 12.00 год.  

7 серпня 

не пізніше 12 серпня 

та 30 вересня 

 

не пізніше 12.00 год.  

7 серпня 

не пізніше 12 серпня 

та 30 вересня 



Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі 

до Харківського національного економічного університету 

 імені Семена Кузнеця 
 

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та 

заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у 

конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти, передбачені пунктом 2.7 розділу 2 Правил прийому до 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця або право на зарахування за квотами-1 передбачене пунктом 

8.1 розділу 8 цих Правил, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті 

народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу в 

документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього 

незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в 

електронній формі.  

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.  

Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та 

регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях 

не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції, 

для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не 

обмежується. 

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 

електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 

згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у 

конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 

року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 

року за № 1516/29646. 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги 

вступникам при поданні заяв в електронній формі. 

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної 

комісії Харківського національного економічного університету імені Семена 

Кузнеця. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється 

уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви. 

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності (спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми 

навчання. 

Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники 

обов’язково зазначають один з таких варіантів: 

претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального 

замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, у 

випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним 

або регіональним замовленням; 

претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та 

регіонального замовлення; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1352-15/paran4#n4
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1352-15/paran4#n4


претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб. 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 

претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі 

повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного або 

регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, для здобуття 

ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших 

поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу 

пріоритетність.  

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена. 

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники 

подають окремі заяви. 

 

5.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

копія документа, що посвідчує особу; 

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до 

нього; 

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти); 

копію індивідуального податкового номера; 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку 

персональних даних. 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано 

особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені 

законодавством, у строки, визначені для прийому документів. 

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише 

один раз (виконання вимог до зарахування). 

 

Конкурсний відбір 

 На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною 

загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань у формі: 

зовнішнього незалежного оцінювання (таблиця 5), вступних іспитів або співбесіди 

в передбачених цими Правилами випадках. У 2017 році приймаються сертифікати 

зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років. 

 

 Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти 

вступають на перший курс бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) 

зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української 

мови та літератури (перший предмет), математики або історії України (другий 

предмет) та загальноосвітнього предмету, з якого проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання (на вибір вступника з двох предметів) (третій предмет) (таблиця 5). 

  

6.2. Для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної 



середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою: 
 

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ, 

 

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з 

першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання 

або вступного іспиту з третього предмету; А – середній бал документа про повну 

загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів (таблиця 9), ОУ 

– бал за успішне закінчення підготовчих курсів.  

 

Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має 

дорівнювати 1. (Таблиця 5 Правил прийому до ХНЕУ ім. С. Кузнеця) 

 

Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

 Рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12.00 години 1 

серпня. 

Рейтинговий список вступників, формується за категоріями в такій 

послідовності: 

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки 

на основі повної загальної середньої освіти); 

вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі 

повної загальної середньої освіти); 

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах; 

 

Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, 

впорядковуються за алфавітом. 

 У межах інших зазначених в пункті 10.1 цього розділу категорій рейтинговий 

список вступників впорядковується: 

за конкурсним балом від більшого до меншого; 

за пріоритетністю заяви від 1 до 9; 

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.  

Якщо встановлені в пункті 10.1 цього розділу додаткові правила не 

дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то 

приймальна комісія Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу 

поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази. 

 

 У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою); 

пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки на основі повної 

загальної середньої освіти); 

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів 

або квоти-1 (тільки на основі повної загальної середньої освіти).  



 

   

 Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або 

регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються 

приймальною комісією Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця за даними Єдиної бази, перевіряються відповідно до 

матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення 

державного та регіонального замовлення в 2017 році (додаток 5 Умов прийому на 

навчання до ВНЗ України в 2017 році) та затверджуються рішенням приймальної 

комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах 

приймальної комісії та офіційному веб-сайті www.hneu.edu.ua університету 

відповідно до строків, визначених у розділі 4 Правил прийому до ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця. 
 

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії 

університету. 

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування 

розміщується на офіційному веб-сайті www.hneu.edu.ua університету, а також 

відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі. 

 


