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Зведена таблиця даних за результатами ЗНО - 2020 по Україні

Назва предмету
Кількість

зареєстрованих
Склали

% учасників, які 

склали

Українська мова 

і література
369 554 251 929 68

Математика 186 072 132 734 71

Іноземна мова 

(англійська)
117 663 97 303 82

Історія України 264 014 154 814 59

Кількість зареєстрованих на ЗНО в 2020 році

по Україні





Обсяг Бюджету по Україні та максимальні обсяги державного замовлення

Харківського національного економічного університету

імені Семена Кузнеця в 2020 році

за освітнім ступенем бакалавра   ДЕННА форма навчання

Спеціальність Обсяг державного замовлення 2020 рік
%

по Україні ХНЕУ  ім. С.КузнецяКод Назва

051 Економіка 790 77 9,75

061 Журналістика 200 11 5,5

071 Облік і оподаткування 430 40 9,3

072
Фінанси, банківська справа та 

страхування
673 48

7,1

073 Менеджмент 805 72 8,9

075 Маркетинг 305 20 6,6

076
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність
335 15

4,5

242 Туризм 140 14 10,0

281
Публічне управління та 

адміністрування
95 5

5,3

291

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії

175 5
2,9

292
Міжнародні економічні 

відносини
185 10

5,4

Кількість бюджетних місць по ХНЕУ ім. С.Кузнеця в 2020 році - 531







https://www.hneu.edu.ua/vstup-na-

osnovi-pzso/konkursni-predmety/



Строки проведення 

ЗНО у 2021 році
Реєстрація для участі у ЗНО пройде з 1 лютого по 5 березня 2021 року.

Основна сесія ЗНО буде відбудеться:

з хімії - 21 травня;

з іспанської, німецької, французької мов - 24 травня;

з англійської мови - 25 травня;

з математики - 28 травня;

з української мови, української мови та літератури - 1 червня;

з історії України - 4 червня;

з фізики - 7 червня;

з біології - 10 червня;

з географії - 15 червня.

Результати основної сесії ЗНО оприлюднять до 30 червня.





Інтернет-сайт подачі заяв в 

електронній формі:

http://ez.osvitavsim.org.ua















КОНТАКТИ

61166, м. Харків, просп. Науки, 9-А 

приймальна комісія: (057)702-18-37 

web-site: www.hneu.edu.ua

Дякуємо що Ви заповнили 

форму зворотного зв’язку і ми 

Вам зможемо надсилати:

•Інформацію про день відкритих 

дверей та безкоштовні тренінги і 

майстер-класи

•Інформацію про проведення 

пробного ЗНО 

•Лайфхаки та поради для вступу в 

університет

•Новини вступної компанії 

(правила прийому)

• Багато корисної інформації



Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Рік

Код Назва 2018 рік 2019 рік 2020 рік

051 Економіка

Бізнес-статистика і аналітика - 180,9 195,6

Економіка підприємства 181,8 185,4 182,5

Управління персоналом та економіка праці 182,6 184,6 183,6

Міжнародна економіка 182,4 182,1 183,4

Економічна кібернетика 181,5 181,3 183,3

Економічна теорія та економічна політика 189,9 182,5

061 Журналістика

Реклама і зв’язки з громадськістю
190,5 189,5 195,7

Медіа-комунікації 191,9 190,4 194,8

071 Облік і оподаткування Облік і аудит 170,5 177,4 182,1

072
Фінанси, банківська 

справа та страхування

Фінанси і кредит 173,2 177,8 183,4
ІТ-фінанси 179,6 183,2
Банківська справа 176,8 177,6 182,5
Митна справа 173,0 177,1 182,6

073 Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування
177,5 183,3 182,6

Менеджмент інноваційної діяльності
177,1 177,7 184,0

Міжнародний менеджмент
176,5 182,1 182,7

Бізнес-адміністрування 178,3 188,4 187,7
Логістика 179,2 180,9 183,4
Міжнародний IT-менеджмент

- - 190,2

Прохідний бал 

за державним замовленням (денна форма навчання)



Прохідний бал 

за державним замовленням (денна форма навчання)
Спеціальність Освітньо-професійна 

програма

Рік

Код Назва 2018 рік 2019 рік 2020 рік

075 Маркетинг Маркетинг 178,1 182,8 187,8

076
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність
177,9 180,3 182,9

Міжнародна торгівля 175,5 181,3 189,4

081 Право
Правове регулювання 

економіки
187,0

121
Інженерія програмного 

забезпечення

Інженерія програмного 

забезпечення
188,1 184,8 187,8

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 171,4 171,2 173,2

124
Системний аналіз Управління складними 

системами 174,6 175,6 185,1

125 Кібербезпека Кібербезпека 169,1 172,3 174,3

126

Інформаційні системи та 

технології Інформаційні системи та 

технології
168,5 177,3 174,6

186 Видавництво та поліграфія
Технології електронних

мультимедійних видань
166,2 168,0 174,8

232
Соціальне забезпечення

Управління соціальною сферою 179,7 179,2 178,3

241
Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанний бізнес - - 183,6

242 Туризм Туризм 176,2 180,4 183,7

281
Публічне управління та 

адміністрування
Публічне управління 184,8 183,5

291
Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 

регіональні студії

Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії

193,9 194,3 194,6

292
Міжнародні економічні 

відносини
Міжнародний бізнес 188,7 190,8 192,0



Питання від вступників
Здравствуйте, имеет ли значение средний балл аттестата при поступлении?

Які предмети треба сдавати для вступу на бізнес-адміністрування на бюджет?

Питання з приводу фахового вступного іспиту спеціальностей 121, 122, 126 (на базі ОКР Молодший Спеціаліст):

На сайті, в програмі вступного іспиту, написано, що завдання з програмування може бути вирішена на обраною абітурієнтом

високорівневою мовою. Це означає що можна використовувати будь-яку високорівневу Мову Програмування чи можна вибрати Мову

Ппрограмування тільки з якогось фіксованого списку?

1)Які прохідні бали з ЗНО на спеціальність 'менеджмент'? 

2) Потрібно здавати 3 ЗНО, як в минулому році чи 4 ?

1)Які прохідні бали зно на факультет Медіа-комунікації?

2)Скільки треба здавати ЗНО в 2021 році?

Яка буде практика? Які предмети потрібно здавати? Подвійний диплом?

Складання скількох конкурсних предметів ЗНО вимагає ВУЗ цьогоріч?

Де можна переглянути повний перелік вивчаємих предметів на комп науки та програмну інженерію?

Якісь досягнення у спорті (кандидат майстера спорту) дадуть якісь бали при вступі?)

Який рівень ЗНО з математики треба здавати, щоб вступити до університету -- Стандартний чи Профільний (якщо я сам навчвюся на 

рівні стандарт) ?

Практика за границей?

Какие предметы нужны для поступления на специальность 186 и 241, особенно что касаемо уровня математики стандарт/профиль? Все

об специальности 186(издательство и полиграфия) и специальности 241 гостиннично-ресторанного бизнеса.

Який прохідний бал у 2021 році?

Какие предметы нужно сдавать чтобы поступить на факультет экономика и право ?

Скільки відсотків абітурієнтів поступають на бюджет?



Питання від вступників
Скільки балів ЗНО потрібно до вступу на бюджет до факультету "Інженерія програмного забезпечення", а також які предмети потрібно

здавати на ЗНО ?

Які саме ЗНО необхідно складати для вступу на спеціальність менеджмент організацій і адміністрування?

Кількість бюджетних місць у 2021 році?

Що потрібно здавати на ЗНО?

Яку частину від загального часу навчання відведено на практику? І з якими саме роботодавцями співпрацюєте? Дякую.

які предмети потрібні для вступу на міжнародний менеджмент? які бали щодо вступу на бюджет?

Які обов'якові предмети потрібно сдавати на зно, на рекламу, туризм, маркетинг, та готельно-ресторанний бізнес?

Нужно ли сдавать украинскую литературу на зно?

На які спеціальності можна подати документи на бюджет на базі ОКР "молодший спеціаліст" спеціальності 123 "Комп'ютерна 

Інженерія"? (Скорочена форма навчання)

Які складові конкурсного балу для вступу на скорочений курс на базі ОКР "молодший спеціаліст" та які коефіцієнти цих складових?

хочется узнать , какие нужно будет сдавать предметы ЗНО и какой проходной бал

Які придмети ЗНО треба здавати до різних факультетів?

На які бали потрібно здати ЗНО для вступу на бюджет?

Скільки бюджетних місць?

Есть ли у вас обучение на английском языке? На каких специальностях?



Питання від вступників
Какая разница между специальностью 051 и 071?(финансы/экономика) . Что подразумевает образовательная программа 

"Экономическая кибернетика" , кем можно работать после обучения по этой программе? Расскажите про различия 051( 

Экономика предприятия, бизнес экономика, экономическая политика и Экономическая кибернетика). Есть ли в 

университете подготовительные курсы и приносят ли они дополнительные баллы к конкурсному баллу на поступление?

Коли можна буде записуватися на олімпіади?

"Скільки бюджетних місць на факультет економіки?

Чи є навчання по обміну?"

За якими критеріями проходить розселення у гуртожитки?

Які предмети потрібно складати до вступу на готельно-ресторанну працю? Який бал на бюджет на готеньно-ресторанну 

працю у 2021? Чи можна користуватися словниками на зно з англійської у 2021 році?

Які мінімальні бали необхідно заполучити на ЗНО, щоб поступити на бюджет до вашого інституту?

Які ціни на контракт?

Предмети для вступу на факультет МІМ? Математика профільний рівень чи рівень стандарту

Які умови щоб вступити до вас на бюджет (журналістика) або скільки коштує контракт(на цей факультет)

"Який прохідний бал ЗНО на 

факультет кібербезпеки?"

Сколько стоит обучение? Есть возможность поступить на бюджет?

На спеціальності 121 та 122 необхідно буде здавати лише українську мову, чи українську мову з літературою?

Як залежить четвертий предмет ЗНО, який зобов'язані писати усі учні с цього року, на вступу компанію?



Питання від вступників

Чи потрібно для вступу подавати медичну довідку?

Якщо раніше я вже здобув вищу освіту безоплатно, то чи можу я отримати ще одну вищу освіту за іншою спеціальністю також 

безоплатно?

Чи можу я одночасно вступити на навчання за двома різними спеціальностямиу два різні ЗВО?

Скільки можна подати заяв на бюджетну та контрактну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти?

Чи обов’язково потрібно виставляти пріоритетність?

Чи можна змінити пріоритетність?

Якщо я скасую заяву з першою пріоритетністю, то чи буде наступна заява рахуватися за першою пріоритетністю?


