
Додаток 2

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший
(зі скороченим терміном навчання)

(з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра у 2020 році

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
(назва вищого навчального закладу)

Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)
Споріднені спеціальності / 

Інші спеціальності Спеціальності освітнього

ОС молодшого бакалавра, 
ОКР молодшого спеціаліста

ступеня бакалавра
Освітньо-професійна

програма Вступні випробування Курс
Термін

навчання
Назва Код Код Назва

Факультет міжнародних економічних відносин
051 Економіка

економіка

економіка підприємства 

прикладна статистика

051

5.03050401

5.03050601

051 Економіка Міжнародну економіка ЗНО з української мови та 
літератури; ЗНО з математики 

(математики або історії України на 
контракт); фаховий іспит (усно)

1 Курс 2р 10 м

Інші спеціальності (з відсутністю бюджетних місць) 051 Економіка Міжнародна економіка

ЗНО з української мови та 
літератури; ЗНО з математики або 

історії України; фаховий іспит 
(усно)

1 Курс 2р 10 м

Факультет фінансовий

072
Фінанси, банківська справа 
та страхування

облік і оподаткування

фінанси, банківська справа та страхування

менеджмент

маркетинг

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

інформаційна діяльність підприємства

071

072

073

075

076 

5.03050201

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування

Банківська справа

Митна справа 

Фінанси і кредит

ЗНО з української мови та 
літератури; ЗНО з математики 

(математики або історії України на 
контракт); фаховий іспит (усно)

1 Курс 2р 10 м



економіка підприємства 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

бухгалтерський облік

товарознавство та комерційна діяльність

організація заготівель, товарознавство 
сільськогосподарської продукції

організація виробництва

організація обслуговування на транспорті

організація обслуговування населення

5.03050401

5.03050701

5.03050702

5.03050801

5.03050802 

5.03050901

5.03051001

5.03051002

5.03060101

5.03060102 

5.14010202

Інші спеціальності (з відсутністю бюджетних місць) 072
Фінанси, банківська справа та 
страхування

Банківська справа 
Митна справа 
Фінанси і кредит

ЗНО з української мови та 
літератури; ЗНО з математики або 

історії України; фаховий іспит 
(усно)

1 Курс 2р 10 м

Факультет консалтингу і міжнародного бізнесу
071 Облік і оподаткування

облік і оподаткування 071 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 1 Курс 2р 10 м

фінанси, банківська справа та страхування

менеджмент

маркетинг

072

073 

075

ЗНО з української мови та 
літератури; ЗНО з математики 

(математики або історії України на 
контракт); фаховий іспит (усно)

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

інформаційна діяльність підприємства 5.03050201

економіка підприємства 5.03050401

маркетингова діяльність 5.03050701

комерційна діяльність 5.03050702

фінанси і кредит 5.03050801

оціночна діяльність 5.03050802

бухгалтерський облік 5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001



організація заготівель, товарознавство 
сільськогосподарської продукції

організація виробництва

організація обслуговування на транспорті

організація обслуговування населення

5.03051002

5.03060101

5.03060102 

5.14010202

Інші спеціальності (з відсутністю бюджетних місць) 071 Облік і оподаткування Облік і аудит
ЗНО з української мови та 

літератури; ЗНО з математики або 
історії України; фаховий іспит 

(усно)

1 Курс 2р 10 м

Факультет менеджменту і маркетингу
073 Менеджмент

облік і оподаткування

фінанси, банківська справа та страхування

071

072

073 Менеджмент Менеджмент організацій і 
адміністрування ЗНО з української мови та 

літератури; ЗНО з математики

1 Курс 2р 10 м

менеджмент 073 Бізнес-адміністрування (математики або історії України на 
контракт); фаховий іспит (усно)

маркетинг 075

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

інформаційна діяльність підприємства 5.03050201

економіка підприємства 5.03050401

маркетингова діяльність 5.03050701

комерційна діяльність 5.03050702

фінанси і кредит 5.03050801

оціночна діяльність 5.03050802

бухгалтерський облік 5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001

організація заготівель, товарознавство 
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва 5.03060101

організація обслуговування на транспорті 5.03060102

організація обслуговування населення 5.14010202



Інші спеціальності (з відсутністю бюджетних місць) 073 Менеджмент

Менеджмент організацій і 
адміністрування

Бізнес-адміністрування

ЗНО з української мови та 
літератури; ЗНО з математики або 

історії України; фаховий іспит 
(усно)

1 Курс 2р 10 м

075 Маркетинг

облік і оподаткування

фінанси, банківська справа та страхування

менеджмент

маркетинг

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

інформаційна діяльність підприємства

економіка підприємства

маркетингова діяльність

комерційна діяльність

фінанси і кредит

оціночна діяльність

бухгалтерський облік

товарознавство та комерційна діяльність

організація заготівель, товарознавство 
сільськогосподарської продукції

організація виробництва

організація обслуговування на транспорті 

організація обслуговування населення

071

072

073

075

076 

5.03050201 

5.03050401

5.03050701

5.03050702

5.03050801

5.03050802 

5.03050901

5.03051001

5.03051002

5.03060101

5.03060102 

5.14010202

075 Маркетинг Маркетинг ЗНО з української мови та 
літератури; ЗНО з математики 

(математики або історії України на 
контракт); фаховий іспит (усно)

І Курс 2р 10 м

Інші спеціальності (з відсутністю бюджетних місць) 071 075 Маркетинг Маркетинг

ЗНО з української мови та 
літератури; ЗНО з математики або 

історії України; фаховий іспит 
(усно)

1 Курс 2р 10 м

Факультет економічної інформатики

121
Інженерія програмного 
забезпечення

інженерія програмного забезпечення 121 121
Інженерія програмного 
забезпечення

Інженерія програмного 
забезпечення

ЗНО з української мови та 
літератури; фаховий іспит (усно)

1 Курс 2р 10 м



122 Комп’ютерні науки

інженерія програмного забезпечення

комп'ютерні науки

кібербезпека

інформаційні системи та технології 

обслуговування програмних систем і комплексів 

обслуговування систем баз даних і знань 

обслуговування комп'ютерних систем і мереж 

розробка програмного забезпечення

121

122

125

126

5.05010101

5.05010102 

5.05010201 

5.05010301

122 Комп’ютерні науки Комп'ютерні науки ЗНО з української мови та 
літератури; фаховий іспит (усно)

1 Курс 2р 10 м

Інші спеціальності (з відсутністю бюджетних місць) 122 Комп’ютерні науки Комп'ютерні науки
ЗНО з української мови та 

літератури; фаховий іспит (усно)
1 Курс 2р 10 м

125 Кібербезпека

інженерія програмного забезпечення

комп'ютерні науки

кібербезпека

інформаційні системи та технології 

обслуговування програмних систем і комплексів 

обслуговування систем баз даних і знань 

обслуговування комп'ютерних систем і мереж 

розробка програмного забезпечення

121

122

125

126

5.05010101

5.05010102 

5.05010201 

5.05010301

125 Кібербезпека Кібербезпека
ЗНО з української мови та 

літератури; фаховий іспит (усно)

1 Курс 2р 10 м

Інші спеціальності (з відсутністю бюджетних місць) 125 Кібербезпека Кібербезпека
ЗНО з української мови та 

літератури; фаховий іспит (усно)
1 Курс 2р 10 м

126
Інформаційні системи та 
технології

інженерія програмного забезпечення

комп'ютерні науки 

кібербезпека

інформаційні системи та технології 

обслуговування програмних систем і комплексів

121

122

125

126 

5.05010101

126
Інформаційні системи та 
технології

Інформаційні системи та 
технології ЗНО з української мови та 

літератури; фаховий іспит (усно)
1 Курс 2р 10 м



обслуговування систем баз даних і знань 

обслуговування комп'ютерних систем і мереж 

розробка програмного забезпечення

5.05010102

5.05010201

5.05010301

Інші спеціальності (з відсутністю бюджетних місць) 126
Інформаційні системи та 
технології

Інформаційні системи та 
технології

ЗНО з української мови та 
літератури; фаховий іспит (усно)

1 Курс 2р 10 м

186 Видавництво та поліграфія

Всі спеціальності 186 186 Видавництво та поліграфія
Технології електронних 
мультимедійних видань

ЗНО з української мови та 
літератури; фаховий іспит (усно)

1 Курс 2р 10 м

Факультет економіки і права

051 Економіка

економіка

економіка підприємства 

прикладна статистика

051

5.03050401

5.03050601

051 Економіка Економіка підприємства ЗНО з української мови та 
літератури; ЗНО з математики 

(математики або історії України на 
контракт); фаховий іспит (усно)

1 Курс 2р 10 м

Інші спеціальності (з відсутністю бюджетних місць)

051 Економіка Економіка підприємства ЗНО з української мови та 
літератури; ЗНО з математики або 

історії України; фаховий іспит 
(усно)

1 Курс 2р 10 м

076
Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

облік і оподаткування

фінанси, банківська справа та оподаткування

менеджмент

маркетинг

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

інформаційна діяльність підприємства

економіка підприємства

маркетингова діяльність

комерційна діяльність

фінанси і кредит

оціночна діяльність

бухгалтерський облік

071

072

073

075

076 

5.03050201 

5.03050401

5.03050701

5.03050702

5.03050801

5.03050802 

5.03050901

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

ЗНО з української мови та 
літератури; ЗНО з математики 

(математики або історії України на 
контракт); фаховий іспит (усно)

1 Курс 2р 10 м



товарознавство та комерційна діяльність

організація заготівель, товарознавство 
сільськогосподарської продукції

організація виробництва

організація обслуговування на транспорті

організація обслуговування населення

5.03051001

5.03051002

5.03060101

5.03060102 

5.14010202

Інші спеціальності (з відсутністю бюджетних місць) 076
Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

ЗНО з української мови та 
літератури; ЗНО з математики або 

історії України; фаховий іспит 
(усно)

1 Курс 2р 10 м

232 Соціальне забезпечення

соціальна робота 

соціальне забезпечення 

соціальна робота 

протезне виробництво

231

232

5.13010101

5.13010102

232 Соціальне забезпечення Управління соціальною 
сферою ЗНО з української мови та 

літератури; фаховий іспит (усно)
1 Курс 2р 10 м

Інші спеціальності (з відсутністю бюджетних місць) 232 Соціальне забезпечення Управління соціальною 
сферою

ЗНО з української мови та 
літератури; фаховий іспит (усно)

1 Курс 2р 10 м

Заочна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)
Споріднені спеціальності / 

Інші спеціальності 
ОС молодшого бакалавра, 

ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності освітнього 
ступеня бакалавра Освітньо-професійна

програма
Вступні випробування Курс

Термін
навчання

Назва Код Код Назва

Заочної, дистанційної та післядипломної освіти

051 Економіка

економіка

економіка підприємства 

прикладна статистика

051

5.03050401

5.03050601

051 Економіка Економіка підприємства

Управління персоналом та 
економіка праці

ЗНО з української мови та 
літератури; ЗНО з математики 

(математики або історії України на 
контракт); фаховий іспит (усно)

1 Курс 2р 10 м

Інші спеціальності (з відсутністю бюджетних місць) 051 Економіка

Економіка підприємства

Управління персоналом та 
економіка праці

ЗНО з української мови та 
літератури; ЗНО з математики або 

історії України; фаховий іспит 
(усно)

1 Курс 2р 10 м



071 Облік і оподаткування

облік і оподаткування

фінанси, банківська справа та страхування

менеджмент

маркетинг

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

інформаційна діяльність підприємства

економіка підприємства

маркетингова діяльність

комерційна діяльність

фінанси і кредит

оціночна діяльність

бухгалтерський облік

товарознавство та комерційна діяльність

організація заготівель, товарознавство 
сільськогосподарської продукції

організація виробництва

організація обслуговування на транспорті

організація обслуговування населення

071

072

073

075

076 

5.03050201 

5.03050401

5.03050701

5.03050702

5.03050801

5.03050802 

5.03050901

5.03051001

5.03051002

5.03060101

5.03060102 

5.14010202

071 Облік і оподаткування Облік і аудит
ЗНО з української мови та 

літератури; ЗНО з математики 
(математики або історії України на 

контракт); фаховий іспит (усно)

1 Курс 2р 10 м

Інші спеціальності (з відсутністю бюджетних місць) 071 Облік і оподаткування Облік і аудит

ЗНО з української мови та 
літератури; ЗНО з математики або 

історії України; фаховий іспит 
(усно)

1 Курс 2р 10 м

072
Фінанси, банківська справа 
та страхування

облік і оподаткування

фінанси, банківська справа та страхування

менеджмент

маркетинг

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

інформаційна діяльність підприємства

071

072

073

075

076 

5.03050201

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування

Митна справа 

Фінанси і кредит

ЗНО з української мови та 
літератури; ЗНО з математики 

(математики або історії України на 
контракт); фаховий іспит (усно)

1 Курс 2р 10 м



економіка підприємства 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

бухгалтерський облік

товарознавство та комерційна діяльність

організація заготівель, товарознавство 
сільськогосподарської продукції

організація виробництва

організація обслуговування на транспорті

організація обслуговування населення

5.03050401

5.03050701

5.03050702

5.03050801

5.03050802 

5.03050901

5.03051001

5.03051002

5.03060101

5.03060102 

5.14010202

Інші спеціальності (з відсутністю бюджетних місць) 072
Фінанси, банківська справа та 
страхування

Митна справа 
Фінанси і кредит

ЗНО з української мови та 
літератури; ЗНО з математики або 

історії України; фаховий іспит 
(усно)

1 Курс 2р 10 м

073 Менеджмент

облік і оподаткування

фінанси, банківська справа та страхування

менеджмент

маркетинг

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

інформаційна діяльність підприємства

економіка підприємства

маркетингова діяльність

комерційна діяльність

фінанси і кредит

оціночна діяльність

бухгалтерський облік

товарознавство та комерційна діяльність

071

072

073

075

076 

5.03050201 

5.03050401

5.03050701

5.03050702

5.03050801

5.03050802 

5.03050901 

5.03051001

073 Менеджмент Менеджмент організацій і 
адміністрування

ЗНО з української мови та 
літератури; ЗНО з математики 

(математики або історії України на 
контракт); фаховий іспит (усно)

1 Курс 2р 10 м



організація заготівель, товарознавство 
сільськогосподарської продукції

організація виробництва

організація обслуговування на транспорті

організація обслуговування населення

5.03051002

5.03060101

5.03060102 

5.14010202

Інші спеціальності (з відсутністю бюджетних місць) 073 Менеджмент Менеджмент організацій і 
адміністрування

ЗНО з української мови та 
літератури; ЗНО з математики або 

історії України; фаховий іспит 
(усно)

1 Курс 2р 10 м

122 Комп’ютерні науки

інженерія прорамного забезпечення

комп'ютерні науки 

кібербезпека

інформаційні системи та технології 

обслуговування програмних систем і комплексів 

обслуговування систем баз даних і знань 

обслуговування комп'ютерних систем і мереж 

розробка програмного забезпечення

121

122

125

126

5.05010101

5.05010102 

5.05010201 

5.05010301

122 Комп’ютерні науки Комп'ютерні науки
ЗНО з української мови та 

літератури; фаховий іспит (усно)

1 Курс 2р 10 м

Інші спеціальності (з відсутністю бюджетних місць) 122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки ЗНО з української мови та 
літератури; фаховий іспит (усно)

1 Курс 2р 10 м

232 Соціальне забезпечення

соціальна робота 

соціальне забезпечення 

соціальна робота 

протезне виробництво

231

232

5.13010101

5.13010102

232 Соціальне забезпечення Управління соціальною 
сферою

ЗНО з української мови та 
літератури; фаховий іспит (усно)

1 Курс 2р 10 м

Інші спеціальності (з відсутністю бюджетних місць) 232 Соціальне забезпечення Управління соціальною 
сферою

ЗНО з української мови та 
літератури; фаховий іспит (усно)

1 Курс 2р 10 м



Для вступу іноземних громадян

Заочна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)

Споріднені спеціальності / 
Інші спеціальності 

ОС молодшого бакалавра, 
ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності освітнього 
ступеня бакалавра

Освітньо-професійна
програма Вступні випробування Курс

Термін
навчання

Назва Код Код Назва

Заочної, дистанційної та післядипломної освіти
051 Економіка

Всі спеціальності (з відсутністю бюджетних місць) ' 051 Економіка Економіка підприємства Фаховий іспит (усно) 1 Курс 2р 10 м

071 Облік і оподаткування

Всі спеціальності (з відсутністю бюджетних місць) 071 Облік і оподаткування Облік і аудит Фаховий іспит (усно) 1 Курс 2р 10 м

072
Фінанси, банківська справа 
та страхування

Всі спеціальності (з відсутністю бюджетних місць) 071 072
Фінанси, банківська справа та 
страхування

Фінанси і кредит 
Митна справа

Фаховий іспит (усно) 1 Курс 2р 10 м

073 Менеджмент

Всі спеціальності (з відсутністю бюджетних місць) 071 073 Менеджмент Менеджмент організацій і 
адміністрування

Фаховий іспит (усно) 1 Курс 2р 10 м

122 Комп’ютерні науки

Всі спеціальності (з відсутністю бюджетних місць) 121 122 Комп’ютерні науки Комп'ютерні науки Фаховий іспит (усно) 1 Курс 2р 10 м
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