
ВИТЯГ 

з правил прийому до ХНЕУ ім. С. Кузнеця в 2021 році  

на навчання за освітнім ступенем «МАГІСТР» 

 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

проводить прийом на навчання за освітнім ступенем магістра 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. (Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом). 

 

Строки прийому заяв і документів, проведення вступних екзаменів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання 

          

Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить університет, 

конкурсний відбір та зарахування на навчання за освітнім ступенем магістра за всіма 

спеціальностями для вступників на основі освітнього ступеня бакалавра проводиться в такі 

строки: 

Етапи вступної кампанії для 

вступників за освітнім ступенем 

магістра 

Термін проведення 

Денна форма 

             навчання 

       Заочна форма 

         навчання 

Реєстрація вступників для 

складання єдиного вступного 

іспиту (ЄВІ) з іноземної мови 

 розпочинається 

 закінчується 

 

 

 

11 травня 

о 18 годині 03 червня 

 

 

 

11 травня 

о 18 годині 03 червня 

Реєстрація електронних 

кабінетів вступників та 

завантаження необхідних 

документів 

 розпочинається 

 

 

 

01 липня 2021 року 

 

 

 

01 липня 2021 року 

Прийом заяв та документів* 

від осіб, які звільнені від 

складання єдиного іспиту з 

іноземної мови 

розпочинається 

 закінчується 

Складання вступного 

іспиту з іноземної мови в ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця   

 

 

 

 

22 червня 

25 червня 

 

 

30 червня 2021 року 

 

 

 

 

22 червня 

25 червня 

 

 

30 червня 2021 року 

Прийом заяв та документів 

від осіб, які вступають на основі 

результатів ЄВІ з іноземної мови 

розпочинається      

закінчується 

 

 

15 липня 2021 року 

о 18 годині 23 липня  

 

 

15 липня 2021 року 

о 18 годині 23 липня  

Проведення університетом 

фахових вступних випробувань 

 

з 24 липня по 30 липня 

 

з 24 липня по 30 липня  

https://www.hneu.edu.ua/vstup-za-osvitnim-stupenem-magistra/perelik-spetsialnostej-za-yakymy-zdijsnyuyetsya-pryjom/


Надання рекомендацій для 

зарахування за державним 

замовленням 

 

не пізніше 02 серпня 

 

не пізніше 02 серпня 

Виконання вступниками 

вимог для зарахування на місця   

державного замовлення 

 

до 18.00 години  

7 серпня 

 

до 18.00 години  

7 серпня 

Зарахування вступників  

 за державним замовленням 

 за кошти фізичних та 

юридичних осіб у два етапи 

 

12 серпня  

не пізніше 12 серпня та 

30 листопада 

 

12 серпня  

не пізніше 12 серпня та 

30 листопада 

 

*  замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про 

завершення навчання; 

 Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, 

порядок його організації та проведення здійснюються відповідно до Порядку організації 

та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на 

другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 26 квітня 2019 року за №446/33417. 

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються 

відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). 

Відповідні вступні іспити з іноземної мови в Харківському національному 

економічному університеті імені Семена Кузнеця, визначених цими Правилами, 

проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту за матеріалами 

(завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти. 

Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення у закладі 

вищої освіти вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та 

не пізніше 11:30 дня проведення іспиту. 

 Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Харківським 

національним економічним університетом імені Семена Кузнеця можуть 

встановлюватись додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у межах з 15 вересня по 

30 листопада. При цьому використовуються результати єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови (включаючи спеціально організовану сесію єдиного вступного іспиту) або 

вступного іспиту з іноземної мови, складеного в ХНЕУ ім. С. Кузнеця та результати 

фахового вступного випробування у передбачених цими Правилами випадках. 

 Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 вересня. 



 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця може 

передбачати проведення вступних випробувань та зараховувати на навчання вступників 

для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста) в декілька етапів (у тому числі до дати закінчення прийому документів 

в 2021 році) на небюджетні конкурсні пропозиції виключно за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб за умови зарахування таких вступників до 30 листопада 2021 року. У разі 

якщо такі конкурсні пропозиції згідно Умов прийому передбачають складання єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови, вступники можуть за їх вибором або подати результат 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови або скласти відповідний вступний іспит в 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви: 

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;  

тільки у паперовій формі: 

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по 

батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про 

раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання; 

у разі подання іноземного документа про освіту; 

у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства; 

у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів; 

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в 

електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії 

університету. 

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 

електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією 

університету у порядку, визначеному законодавством. 

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії 

університету. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена 

особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви. 

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності 

(освітньої програми) та форми здобуття освіти. 

Під час подання заяв на фіксовані конкурсні пропозиції вступники обов’язково 

зазначають один з таких варіантів: 

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального 

замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти 

державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням»; 

«Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної 

кампанії на місця державного або регіонального замовлення». 



Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 

претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на 

місця державного або регіонального замовлення. 

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти 

вступники подають окремі заяви. 

 
 Конкурсний відбір, його організація та проведення 

 Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття 

ступеня магістра, зараховуються: 

результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної 

мови (англійська, німецька, французька або іспанська) складеного у 2020 та 2021 

роках або вступного іспиту з іноземної мови (у випадках, передбачених цими 

Правилами); 

результати фахового вступного випробування, яке проводиться в письмовій 

формі; 

середній бал додатка до документа про освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень).  

 Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра конкурсний бал 

розраховується за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + П3, 

де П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного 

випробування з іноземної мови у випадках, передбачених цими Правилами (за 

шкалою від 100 до 200 балів),  мінімальна кількість балів, з якими вступник 

допускається до участі у конкурсі – 100 балів. 

  П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 

балів), мінімальна кількість балів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі 

– 100 балів.  

П3 - середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний 

рівень) на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 5 до 20 балів) з 

округленням до сотих частин бала. Мінімальна кількість балів, з якими вступник 

допускається до участі у конкурсі – 5 балів (додаток 8 цих Правил);  

К1, К2 – невід’ємні вагові коефіцієнти, встановлюються ХНЕУ ім. С.Кузнеця на 

рівні: К1– дорівнює 0,4; К2 – дорівнює 0,6. 

За відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що 

відповідає 5 балам. 

Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра беруть участь у 

конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у Харківському національному 

економічному університеті імені Семена Кузнеця (замість єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови) за усіма спеціальностями: 

особи, які не можуть взяти участі в єдиному вступному іспиті та/або єдиному 



фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у 

Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом 

Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 29 

серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 

грудня 2016 року за № 1707/29837; 

особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового 

вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені 

у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими 

освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони 

здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві 

юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 - 0104, 0201 - 

0203, 0206, 0301 - 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702; 

вступники, звільнені з військової служби починаючи з 01 квітня 2021 року; 

 Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які згідно з цими Правилами 

передбачають складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, вступники на 

основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх 

вибором або подати результат єдиного вступного іспиту з іноземної мови або скласти 

відповідний вступний іспит в Харківському національному економічному університеті 

імені Семена Кузнеця. 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця також 

проводить прийом на навчання за освітнім ступенем магістра за міжнародними 

програмами «Подвійного диплому»: 

Магістерські програми з університетом Ліон-2 ім. Люм’єра (Франція) за 

спеціальностями «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Туризм», телефон 

для довідок (057) 7021831; 

Польсько-українські програми за спеціальностями «Бізнес-адміністрування» і 

«Управління проектами» (Вища школа Менеджменту Охорони Праці, м. Катовіце, 

Польща), телефон для довідок (057) 7020146; 

 

Після закінчення навчання студенти отримують диплом Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця за обраною освітньою 

програмою та диплом закордонного ВНЗ за міжнародною програмою навчання. 

 

Адреса університету: 61166, м. Харків, пр. Науки, 9-а. Їхати до станції метро 

“Наукова”. Приймальна комісія знаходиться: навч-бібл. корпус, 1-й поверх, каб. 124, 

телефон: (057)702-18-37. 

 

Порядок роботи приймальної комісії 

З 01.07.2021р. по 30.09.2021р.: 

Понеділок – п'ятниця 9.00 – 17.00  

16.07.2021 р.; 23.07.2021 р.; 02.08.2021р. та 07.08.2021 з 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. 


