
ВИТЯГ 

з Правил прийому до ХНЕУ ім. С. Кузнеця в 2021 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) 

(перелік спеціальностей). 

Заяви на вступ подаються в електронному вигляді на сайті: 

ez.osvitavsim.org.ua 

В 2021 році вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та 

регіонального замовлення, та до тридцяти заяв на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. 

 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: 

1.Для осіб, які вступають за результатами ЗНО 

Етапи вступної кампанії для 

вступників на основі ПЗСО 

Термін проведення 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Реєстрація електронних 

кабінетів вступників та завантаження 

необхідних документів починається 

 

 

01 липня 

 

 

01 липня 

Початок прийому заяв та 

документів: 

 

14 липня 

 

14 липня 

Закінчення прийому заяв та 

документів: 

 

о 18 годині 23 липня 

 

о 18 годині 23 липня 

Надання рекомендацій до 

зарахування: 

за державним замовленням  

на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

 

 

не пізніше 28 липня 

 

не раніше 10 серпня 

 

 

не пізніше 28 липня 

 

не раніше 10 серпня 

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:  

 

09 серпня  

 

09 серпня 

Зарахування вступників  

 за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб  

 

не пізніше 12 серпня 

та 30 вересня 

 

не пізніше 12 серпня 

та 30 вересня 

 

 

 

 

https://www.hneu.edu.ua/vstup-na-osnovi-pzso/perelik-spetsialnostej-za-yakymy-zdijsnyuyetsya-pryjom/


Для осіб, які вступають за результатами співбесіди, вступних іспитів, 

квотою-1  

Етапи вступної кампанії для 

вступників на основі ПЗСО 

Термін проведення 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

        Реєстрація електронних 

кабінетів вступників та 

завантаження необхідних 

документів починається 

 

 

01 липня 

 

 

01 липня 

       Прийом заяв та документів для 

осіб, які вступають за результатами 

співбесіди та вступних іспитів: 

       Реєстрація осіб, для участі у 

вступних іспитах для вступу на 

місця державного замовлення 

 

 

з 14 липня – 16 липня 

 

 

з 24 червня – 02 липня 

 

 

з 14 липня – 16 липня 

 

 

з 24 червня – 02 липня 

Проведення університетом: 

         співбесід 

          проведення вступних іспитів 

університетів для осіб, які згідно 

пункту 3-6 розділу VІІІ Правил 

прийому, мають право здавати 

вступні іспити в ХНЕУ ім.             

С.Кузнеця: 

          для вступу на місця за 

державним замовленням 

         для вступу на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 

 

з 17  по 19 липня 

 

 

 

 

 

 

 

з 03 по13 липня 

 

з 16 по 23 липня 

 

 з 17  по 19 липня 

 

 

 

 

 

 

 

з 03 по13 липня 

 

з 16 по 23 липня 

 

       Закінчення прийому заяв та 

документів 

 

о 18 годині 23 липня 

 

о 18 годині 23 липня 

       Надання рекомендацій до 

зарахування за державним 

замовленням:  

          для осіб, які вступають за 

результатами співбесіди 

         для осіб, які вступають за 

результатами вступних іспитів 

 

 

 

 

не пізніше 12.00 

години 20 липня 

 

не пізніше 28 липня 

 

 

 

не пізніше 12.00 години 

20 липня 

 

не пізніше 28 липня 

       Виконання вступниками вимог 

до зарахування на місця   

державного замовлення: 

          для осіб, які вступають за 

результатами співбесіди 

         для осіб, які вступають за 

результатами вступних іспитів 

 

 

 

до 10.00 години 

 23 липня 

до 18.00 години  

02 серпня 

 

 

 

 

до 10.00 години 

 23 липня 

до 18.00 години  

02 серпня 

         Зарахування вступників за 

державним замовленням: 

          для осіб, які вступають за 

результатами співбесіди 

         для осіб, які вступають за 

 

 

не пізніше 15.00 

години 23 липня 

 

 

 

не пізніше 15.00 години 

23 липня 

 



результатами вступних іспитів  не пізніше 09 серпня  не пізніше 09 серпня  

 

Для осіб, які вступають за квотою-2  

             Основний етап (вступ на 

бюджетну форму) 

         прийом документів 

         вступні іспити 

         рейтингові списки 

         

         зарахування за державним 

замовленням 

               Завершальний етап 

(вступ на контрактну форму): 

         прийом документів 

         вступні іспити 

         рейтингові списки 

         

         зарахування за кошти 

фізичних та юридичних осіб 

 

 

до 12:00 20 липня 

до 20 липня 

не пізніше 12:00  

20 липня 

не пізніше 15:00  

23 липня 

 

 

до 12:00 20 вересня 

до 21 вересня 

не пізніше 12:00  

22 вересня 

не пізніше 15:00  

24 вересня 

 

 

до 12:00 20 липня 

до 20 липня 

не пізніше 12:00  

20 липня 

не пізніше 15:00  

23 липня 

 

 

до 12:00 20 вересня 

до 21 вересня 

не пізніше 12:00  

22 вересня 

не пізніше 15:00  

24 вересня 

 

 

        Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі 

 Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви: 

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

тільки у паперовій формі: 

для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б 

одного із сертифікатів ЗНО 2018-2021 років), співбесідою, наказом №560 або наказом 

№697 відповідно до цих Правил;   

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти 

відповідно до цих Правил; 

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. 

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви 

в електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують право на 

вступ за співбесідою у ХНЕУ ім. С. Кузнеця, наказом № 560 або наказом № 697, які 

мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил прийому. 



Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних 

предметів у ХНЕУ ім. С.Кузнеця та/або квотою-1 (за умови наявності хоча б одного 

сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає 

підтвердні документи до приймальної комісії ХНЕУ ім. С.Кузнеця. 

 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. 

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти, що претендують на місця державного або регіонального 

замовлення за денною чи заочною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначають 

її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу 

пріоритетність. 

Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінена. 

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти 

вступники подають окремі заяви. 

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 (у військовозобов’язаних – військового квитка 

або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до 

призовних дільниць); 

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 зарахування за співбесідою, 

на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на 

основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами під час 

вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови. 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або 

переселилися з неї після 01 січня 2021 року, а також вступники, які проживають на 

територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, 

подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560, № 697 

відповідно. 

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства 

«Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, 

у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- 

кваліфікаційний) рівень.  

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 реєстраційного номеру облікової картки платника податків;  

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка 

або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до 

призовних дільниць); 

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 (для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) або екзаменаційного листка 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови (у визначених цими Правилами випадках); 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

Для участі у вступному іспиті на місця державного та регіонального замовлення 

на основі повної загальної середньої освіти, вступники подають копію документа, що 

посвідчує особу; фотокартку розміром 3 х 4 см; копію документа про повну загальну 

середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня, 

копію документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті. 

Подання вступниками інших документів для участі у вступному іспиті не є 

обов’язковим. 

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

наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що 

підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка 

з фотокарткою. 

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами 

вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, 

визначені для прийому документів. 

Копії    документів, що   засвідчують     підстави для отримання спеціальних 

умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних 

іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, 

спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів під час 

вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), 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 зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами 

вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої 

освіти,унеможливлюють їх реалізацію. 

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов 

особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на 

переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів вступник подає особисто одночасно з виконанням 

вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не 

пізніше 11 серпня. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для 

отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення 

та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію. 



Зарахування на денну та заочну форми навчання на основі повної загальної 

середньої освіти проводиться за конкурсом балів сертифікатів ЗНО 2018, 2019, 2020 та 

2021 років.  

Мінімальний прохідний бал для вступу на бюджет – 125 балів. 

Мінімальний конкурсний бал для зарахування на бюджет та контракт при вступі 

на спеціальності: 081 «Право», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та 292 

«Міжнародні економічні відносини» - 140 балів. 

Конкурсний бал розраховується за формулою: 

КБ= К1*П1+ К2*П2+ К3*П3+ К4*А 

Де П1, П2, П3 – оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого, другого та третього 

предметів; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, вагові 

коефіцієнти К1, К2, К3 та К4 встановлені ХНЕУ ім. С. Кузнеця (конкурсні предмети). 

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-

бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», 

«5» відповідає «12». За відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про 

повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається 

таким, що дорівнює 2. 

     При вступі за спеціальностями 124 «Системний аналіз» та 186 «Видавництво та 

поліграфія» надаються додаткові бали учасникам Всеукраїнської олімпіади з математики 

ХНЕУ ім. С.Кузнеця. 

Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі (посилання на спеціальні 

умови) 

Термін навчання за освітнім ступенем бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти:  денна форма – 4 роки,  заочна – 4 роки 6 місяців.   

Підготовчі курси працюють з 1 вересня по 8 липня. За довідками звертатися: 

навчально-бібліотечний корпус, 2 поверх, каб. 131, тел.(057)702-18-25 або на сайт 

університету: www.hneu.edu.ua ( «Абітурієнтам» )       

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. 

 

https://www.hneu.edu.ua/vstup-na-osnovi-pzso/konkursni-predmety/
https://www.hneu.edu.ua/spetsialni-umovy/
https://www.hneu.edu.ua/spetsialni-umovy/
http://www.hneu/

