
ВИТЯГ 

з правил прийому до ХНЕУ ім. С. Кузнеця в 2020 році при вступі 

на скорочений термін навчання за освітнім ступенем бакалавра 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

 

 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

проводить прийом на скорочений термін навчання за освітнім ступенем 

бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста 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 

Освітньо-професійна програма 
Код Назва  

051 Економіка 
Економіка підприємства   

Міжнародна економіка  

071 Облік і оподаткування Облік і аудит  
 

072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Банківська справа  

Митна справа 

Фінанси і кредит 

073 Менеджмент 
Бізнес-адміністрування  

Менеджмент організацій і адміністрування  

075 Маркетинг Маркетинг   

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

 

121 
Інженерія програмного 

забезпечення 
Інженерія програмного забезпечення 

 

122 Комп’ютерні науки  Комп’ютерні науки  

125 Кібербезпека Кібербезпека  

126 
Інформаційні системи та 

технології 
Інформаційні системи та технології 

 

186 Видавництво та поліграфія 
Технології електронних мультимедійних 

видань 

 

232 Соціальне забезпечення Управління соціальною сферою 
 

 

 

 

 

 



Строки прийому заяв і документів, проведення вступних екзаменів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 

Порядок роботи приймальної комісії 

З 01.06.2020р. по 30.09.2020р.: 

Понеділок – п'ятниця 9.00 – 17.00  

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. 

 

 Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить 

університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за 

освітнім ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії для 

вступників на основі ОКР 

молодшого спеціаліста 

Термін проведення 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Початок прийому заяв та 

документів 

13 липня 2020 року 13 липня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів: 

         для осіб, які згідно пункту 3-

5 розділу VІІІ Правил прийому, 

мають право здавати вступні 

іспити в ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

          для осіб, які вступають за 

результатами ЗНО 

 

 

 

 

 

16 липня 2020 року 

 

о 18.00 годині  

22 липня 2020 року 

 

 

 

 

 

16 липня 2020 року 

 

о 18.00 годині  

22 липня 2020 року 

Строки проведення університетом 

вступних випробувань 

 

з 23–27 липня 

 

з 23–27 липня 

Термін оприлюднення списку 

рекомендованих до зарахування 

за державним замовленням 

 

не пізніше 15.00 

години  28 липня 

 

не пізніше 15.00 

години  28 липня 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування на місця   

державного замовлення 

 

до 18.00 години  

02 серпня 

 

до 18.00 години  

02 серпня 

Зарахування вступників  

           за державним замовленням 

           за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб у два етапи 

не пізніше 12.00 год.  

3 серпня 

не пізніше 05 серпня 

та 30 вересня 

не пізніше 12.00 год.  

7 3 серпня 

не пізніше 05 серпня 

та 30 вересня 

 



Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі 

до Харківського національного економічного університету 

 імені Семена Кузнеця 

Вступники подають заяву для здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною та заочною 

формами навчання на участь у конкурсному відборі до Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця в паперовій 

формі. Заява подається вступником особисто до приймальної комісії 

університету.  

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто 

оригінали: 

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 

військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім 

випадків, передбачених законодавством); 

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток 

до нього; 

документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за 

результатами вступних іспитів. 

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка 

державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без 

подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- 

кваліфікаційний) рівень.  

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

        копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 

копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім 

випадків, передбачених законодавством); 

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію 

додатка до нього; 

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання; 

            чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

 Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в них за 

наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з 

фотокарткою. 



 9. Копії    документів,    що   засвідчують      підстави для отримання 

спеціальних умов на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів 

вступник подає особисто під час подання документів у паперовій формі у 

визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно 

документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на участь 

у конкурсі за результатами вступних іспитів унеможливлюють їх реалізацію. 

Конкурсний відбір 

 На навчання для здобуття ступеня бакалавра Харківський національний 

економічний університет імені Семена Кузнеця приймає на перший курс (зі 

скороченим строком навчання: денна та заочна форми – 3 роки) або на старші 

курси осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.  
Особи, які вступають до Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця для здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись 

за державним замовленням на перший курс за скороченим строком навчання 

лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, 

а також на спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія», якій надається 

особлива підтримка (додаток 2 Умов прийому). 

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на перший курс за скороченим строком 

навчання або на другий чи старші курси з нормативним строком навчання на 

вакантні ліцензійні місця. 

 
Конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра для вступу на 

скорочений термін навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста за спеціальністю 051 «Економіка» та спеціальностями 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» здійснюється за результатами  

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, 

зовнішнього незалежного оцінювання з математики (математики або історії 

України при вступі на контракт) та вступного іспиту за фахом, яке проводиться в 

усній формі. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного 

оцінювання 2017 - 2020 років.  

 Конкурсний бал розраховується за формулою: 
 

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3 

де П1 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з 

української мови і літератури, мінімальна кількість балів, з якими вступник 

допускається до участі у конкурсі – 100 балів. 

   П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з 

математики (математики або історії України при вступі на контракт), мінімальна 

кількість балів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі – 100 балів. 



  П3 – оцінка фахового вступного випробування, яке проводиться в усній 

формі (за шкалою від 100 до 200 балів), мінімальна кількість балів, з якими 

вступник допускається до участі у конкурсі – 100 балів. 

Конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра для вступу на 

скорочений термін навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста за іншими спеціальностями, крім 051 «Економіка» та 

спеціальностями галузі знань 07 «Управління та адміністрування» здійснюється 

за результатами  зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і 

літератури та вступного іспиту за фахом, яке проводиться в усній формі. У 2020 

році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017 - 2020 

років.  

 Конкурсний бал розраховується за формулою: 

 

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2  

де П1 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з 

української мови і літератури, мінімальна кількість балів, з якими вступник 

допускається до участі у конкурсі – 100 балів. 

  П2 – оцінка фахового вступного випробування, яке проводиться в усній 

формі (за шкалою від 100 до 200 балів), мінімальна кількість балів, з якими 

вступник допускається до участі у конкурсі – 100 балів. 

Особи, які вступають на денну та заочну форми навчання для здобуття 

ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням  зі 

строком навчання 3 роки лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах 

галузі знань спеціальність, а також на спеціальність 186 «Видавництво та 

поліграфія» (додаток 1). 

Особи, які вступають на денну та заочну форми навчання для здобуття 

ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, отриманого за іншою спеціальністю можуть зараховуватись на 

навчання тільки за кошти фізичних та юридичних осіб  зі строком навчання 3 

роки. 

До участі в конкурсному відборі допускаються вступники, які отримали на 

вступних випробуваннях не менше 100 балів. 

Вступні випробування для даної категорії вступників проводяться за 

білетами, складеними за Програмами вступних випробувань, які розміщені на 

веб-сайті www.hneu.edu.ua університету. 

Проведення вступних випробувань здійснюється за розкладом, 

затвердженим Приймальною комісією університету. 

Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі 

раніше здобутого ступеня створюються фахові атестаційні комісії, повноваження 

яких визначаються Положенням про приймальну комісію Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця. 

Зарахування на навчання здійснюється за конкурсним балом окремо з 

кожної спеціальності (спеціалізації), освітньої програми, форми навчання. 

http://www.hneu.edu.ua/


       Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у 

визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 

встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які 

забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в 

наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

 

Додаток 1 
Перелік споріднених спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня  

 молодшого спеціаліста при вступі на скорочений термін навчання 

до ХНЕУ ім. С. Кузнеця за освітнім ступенем бакалавра у 2020 році 

 

Спеціальності та ОПП ХНЕУ ім. С. Кузнеця освітнього ступеня «БАКАЛАВР»: 

 051 «Економіка» освітньо-професійні програми:  «Економіка підприємства»,  

«Міжнародна економіка» (тільки денна форма навчання) 

  

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня 

МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА 
Термін навчання 

Код Назва Денна Заочна 

З наявністю бюджетних місць 

051 Економіка 3 роки 3 роки 

5.03050401 Економіка підприємства 3 роки 3 роки 

5.03050601 Прикладна статистика 3 роки 3 роки 

З відсутністю бюджетних місць 

Для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою 

спеціальністю 

3 роки 3 роки 

 

 

 

Спеціальність та ОПП  ХНЕУ ім. С. Кузнеця освітнього ступеня «БАКАЛАВР»: 

232 «Соціальне забезпечення» освітньо-професійна програма: «Управління соціальною сферою» 

 

Споріднені спеціальності ОКР молодшого спеціаліста Термін навчання 

Код Назва Денна Заочна 

З наявністю бюджетних місць  2 роки 

231 Соціальна робота 3 роки 3 роки 

232 Соціальне забезпечення 3 роки 3 роки 

5.13010101 Соціальна робота 3 роки 3 роки 

5.13010102 Протезне виробництво 3 роки 3 роки 

З відсутністю бюджетних місць 

Для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю 
3 роки 3 роки 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальності та ОПП ХНЕУ ім. С. Кузнеця освітнього ступеня «БАКАЛАВР»: 

 

071 «Облік і оподаткування» 

освітньо-професійні програми: «Облік і аудит»  

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

освітньо-професійні програми: «Банківська справа» (денна),  «Митна справа», «Фінанси і 

кредит» 

073 «Менеджмент» 

освітньо-професійні програми:  «Бізнес-адміністрування» (тільки денна форма навчання), 

«Менеджмент організацій і адміністрування» 

075 «Маркетинг» 

освітньо-професійна програма:  «Маркетинг» (тільки денна форма навчання) 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

освітньо-професійна програма: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ( тільки 

денна) 
 

 Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня 

МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА 
Термін навчання 

Код Назва Денна Заочна 

З наявністю бюджетних місць 

071 Облік і оподаткування 3 роки 3 роки 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 3 роки 3 роки 

073 Менеджмент 3 роки 3 роки 

075 Маркетинг 3 роки 3 роки 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
3 роки 3 роки 

5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства 3 роки 3 роки 

5.03050401 Економіка підприємства 3 роки 3 роки 

5.03050701 Маркетингова діяльність 3 роки 3 роки 

5.03050702 Комерційна діяльність 3 роки 3 роки 

5.03050801 Фінанси і кредит 3 роки 3 роки 

5.03050802 Оціночна діяльність 3 роки 3 роки 

5.03050901 Бухгалтерський облік 3 роки 3 роки 

5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність 3 роки 3 роки 

5.03051002 Організація заготівель, товарознавство 

сільськогосподарської продукції 
3 роки 3 роки 

5.03060101 Організація виробництва 3 роки 3 роки 



5.03060102 Організація обслуговування на транспорті 3 роки 3 роки 

5.14010202 Організація обслуговування населення 3 роки 3 роки 

З відсутністю бюджетних місць 

Для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою 

спеціальністю 

3 роки 3 роки 

Спеціальності та ОПП ХНЕУ ім. С. Кузнеця освітнього ступеня «БАКАЛАВР»: 

121 «Інженерія програмного забезпечення» 

освітньо-професійна програма: «Інженерія програмного забезпечення» (тільки денна) 

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня 

МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА 
Термін навчання 

Код Назва Денна Заочна 

З наявністю бюджетних місць 

121 Інженерія програмного забезпечення 3 роки – 

 

Спеціальності та ОПП  ХНЕУ ім. С. Кузнеця освітнього ступеня «БАКАЛАВР»: 

122 «Комп’ютерні науки»  освітньо-професійна програма:  «Комп’ютерні науки»  

125 «Кібербезпека» ОПП «Кібербезпека» (денна) 

126 «Інформаційні системи та технології» ОПП «Інформаційні системи та технології» (денна) 

Споріднені спеціальності ОКР молодшого спеціаліста Термін навчання 

Код Назва Денна Заочна 

З наявністю бюджетних місць 

121 Інженерія програмного забезпечення 3 роки 3 роки 

122 Комп’ютерні науки 3 роки 3 роки 

123 Комп’ютерна інженерія 3 роки 3 роки 

124 Системний аналіз 3 роки 3 роки 

125 Кібербезпека 3 роки 3 роки 

126 Інформаційні системи та технології 3 роки 3 роки 

5.05010101 Обслуговування програмних систем і 

комплексів 
3 роки 3 роки 

5.05010102 Обслуговування систем баз даних і знань 3 роки 3 роки 

5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 3 роки 3 роки 

5.05010301 Розробка програмного забезпечення 3 роки 3 роки 

З відсутністю бюджетних місць 

Для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою 

спеціальністю 

3 роки 3 роки 

 

Спеціальність та ОП програма ХНЕУ ім. С. Кузнеця освітнього ступеня «БАКАЛАВР»: 

186 «Видавництво та поліграфія» ПП: «Технології електронних мультимедійних видань» 

(денна)  

 

Споріднені спеціальності ОКР молодшого спеціаліста Термін навчання 



Код Назва Денна - 

                                     З наявністю бюджетних місць 

Для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за будь-

якою спеціальністю 

3 роки - 

 


