
ВИТЯГ 

з правил прийому до ХНЕУ ім. С. Кузнеця в 2022 році щодо вступу 

на скорочений термін навчання за освітнім ступенем бакалавра 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня 

молодшого бакалавра 

 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, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня 

молодшого бакалавра в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (освітньо-

професійними 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 

Форма навчання 

Код Назва денна заочна 
 

051 Економіка Економіка підприємства  так так  

071 Облік і оподаткування Облік і аудит  так так  

072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Банківська справа так -  

Митна справа так - 

ІТ-фінанси так - 

Фінанси і кредит так так 

073 Менеджмент 

Бізнес-адміністрування так -  

Менеджмент організацій і 

адміністрування 

так -  

075 Маркетинг Маркетинг  так -  

121 
Інженерія програмного 

забезпечення 
Інженерія програмного забезпечення 

так -  

122 Комп’ютерні науки  Комп’ютерні науки так так  

125 Кібербезпека Кібербезпека так -  

126 
Інформаційні системи та 

технології 
Інформаційні системи та технології 

так -  

186 
Видавництво та 

поліграфія 

Технології електронних 

мультимедійних видань 

так -  

 

Строки прийому заяв і документів, проведення вступних екзаменів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання 

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, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього 

ступеня молодшого бакалавра проводиться в такі строки: 

 

 

 



 

Етапи вступної кампанії для 

вступників на основі ОКР МС, 

ОПС ФМБ та ОС МБ 

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: 

         для осіб, які згідно пункту 3-5 

розділу VІІІ Правил прийому, були 

звільнені від ЗНО 

         для осіб, які вступають за 

результатами ЗНО 

 

 

 

о 18:00 години  

16 липня 

о 12.00 годині  

22 липня 

 

 

 

о 18:00 години  

16 липня 

о 12.00 годині  

22 липня 

Строки проведення університетом: 

         вступних іспитів для осіб, які 

згідно пункту 3-5 розділу VІІІ 

Правил прийому були звільнені від 

ЗНО 

        фахове вступне випробування 

(для всіх категорій вступників) 

проводиться в декілька етапів: 

      І етап 

      ІІ етап 

 

 

 

 

з 18 по 22 липня 

 

 

 

з 25 по 27 липня 

з 25 по 27 вересня 

 

 

 

 

з 18 по 22 липня 

 

 

 

з 25 липня по 27 липня 

з 25 по 27 вересня 

       Термін оприлюднення списку 

рекомендованих до зарахування за 

державним замовленням 

 

не пізніше 28 липня 

 

не пізніше 28 липня 

         Виконання вступниками 

вимог до зарахування на місця   

державного замовлення 

 

до 17.00 години  

01 серпня 

 

до 17.00 години  

01 серпня 

Зарахування вступників  

           за державним замовленням 

           за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб  

 

2 серпня 

не пізніше 4 серпня та 

30 вересня 

 

 2 серпня 

не пізніше 4 серпня та 

30 вересня 

 

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до 

Харківського національного економічного університету  імені Семена Кузнеця 

 

1. Вступники на навчання для здобуття вищої 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 2019-2022 років);   



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 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. 

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних 

предметів у ХНЕУ ім. С.Кузнеця (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. 

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;  

копію 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); 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

 

Конкурсний відбір 

На навчання для здобуття ступеня бакалавра Харківський національний 

економічний університет імені Семена Кузнеця приймає на перший курс (зі 

скороченим строком навчання – 3 роки) або на старші курси осіб, які здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра. 

Особи, які вступають до Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра можуть 

зараховуватись за державним замовленням на перший курс зі скороченим строком 

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

спеціальність (додаток 1). 



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

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра 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 вступу на скорочений термін навчання для здобуття 

ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання та фахового вступного випробування в усній 

формі. У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 

2019-2022 років. 

 Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра вступають на скорочений термін 

для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються: 

бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних 

іспитів) з двох конкурсних предметів (перелік конкурсних предметів визначено в 

додатку 2); 

результати фахового вступного випробування, яке проводиться в усній формі. 

1. Конкурсний бал обчислюється: 

1) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим 

терміном навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра за такою формулою: 

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

де ПІ, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з 

першого та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів), ПЗ - оцінка фахового 

вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), К1, К2, КЗ - невід’ємні 

вагові коефіцієнти, встановлюються ХНЕУ ім. С.Кузнеця на рівні не менше ніж 0,25 

кожний. Сума коефіцієнтів К1, К2, КЗ для кожної конкурсної пропозиції має 

дорівнювати 1 (додаток 2); 

Вступні іспити, для осіб зі спеціальними умовами вступу, які вони проходять 

замість зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за програмами 

зовнішнього незалежного оцінювання. Голова приймальної комісії затверджує порядок 

оцінювання за результатами вступного іспиту, який має включати структуру 

підсумкового бала. 

 Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням Приймальної 

комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, 

знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому 

мінімального значення, 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. 

 Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних 

показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО. 

 



 

Додаток 1 
Перелік споріднених спеціальностей ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого 

бакалавра та ОС молодшого бакалавра при вступі на скорочений термін навчання 
до ХНЕУ ім. С. Кузнеця за освітнім ступенем бакалавра у 2022 році 

Спеціальність  Освітньо-

професійна 

програма 

Форма 

навчан 

ня 

Термін 

навчан 

ня 

Споріднені спеціальності освітньо-

кваліфікаційного рівня МОЛОДШОГО 

СПЕЦІАЛІСТА та освітнього ступеня 

МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА 

за державним замовленням 

Код Назва 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

051 Економіка Економіка 

підприємства 

денна, 

заочна 

3 роки 051 

052 

053 

054 

Економіка 

Політологія 

Психологія 

Соціологія 

5.03050401 Економіка підприємства 

5.03050601 Прикладна статистика 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування 

 

Облік і аудит денна, 

заочна 

3 роки 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 

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 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Банківська 

справа 

денна 3 роки 

Митна справа денна 3 роки 

ІТ-фінанси денна 3 роки 

Фінанси і 

кредит 

денна, 

заочна 

3 роки 

073 

Менеджмент 

Бізнес-

адміністрування 

денна 3 роки 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

денна 3 роки 

075 Маркетинг Маркетинг денна 3 роки 

Галузь знань 12 Інформаційні технології 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

денна 3 роки 121 

122 

123 

124 

125 

126 

5.05010101 

 

5.05010102 

 

5.05010201 

5.05010301 

Інженерія програмного забезпечення 

Комп’ютерні науки 

Комп’ютерна інженерія 

Системний аналіз 

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 

122 

Комп’ютерні 

науки 

Комп’ютерні 

науки 

денна, 

заочна 

3 роки 

125 

Кібербезпека 

Кібербезпека денна 3 роки 

126 

Інформаційні 

системи та 

Інформаційні 

системи та 

технології 

денна 3 роки 



технології 

Галузь знань 18 Виробництво та технології 

186 

Видавництво та 

поліграфія 

Технології 

електронних 

мультимедійних 

видань 

денна 3 роки Будь-які спеціальності (тільки контрактна 

форма навчання) 

 

Додаток 2 
Перелік конкурсних предметів  

при вступі до Харківського національного економічного університету  імені Семена Кузнеця 
 за освітнім ступенем бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого 

бакалавра та ОС молодшого бакалавра у 2022 році 
Спеціальність 

Освітньо-

професійна 

програма 

Форма 

навчання 

Перелік конкурсних предметів ЗНО  

(вступних випробувань) Вагові  

коеф-

ти 
Код Назва 

 

При вступі за 

державним 

замовленням 

При вступі за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

 

051 Економіка 
Економіка 

підприємства  
денна заочна 

1. Українська мова і 

література 

2. Математика  

3. Фахове 

випробування (усно) 

1. Українська мова і література  

2. Математика або історія України 

або іноземна мова або географія 

або фізика або хімія або біологія  

3. Фахове випробування (усно) 

0,3 

 

0,3 

 

0,4 

 

071 
Облік і 

оподаткування 
Облік і аудит денна заочна 

1. Українська мова і 

література 

2. Математика  

3. Фахове 

випробування (усно) 

1. Українська мова і література  

2. Математика або історія України 

або іноземна мова або географія 

або фізика або хімія або біологія  

3. Фахове випробування (усно) 

0,3 

 

0,3 

 

0,4 

 

072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Банківська 

справа 
денна  1. Українська мова і 

література 

2. Математика  

3. Фахове 

випробування (усно) 

 

1. Українська мова і література  

2. Математика або історія України 

або іноземна мова або географія 

або фізика або хімія або біологія  

3. Фахове випробування (усно) 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,4 

 

Митна справа денна  

ІТ-фінанси денна   

Фінанси і 

кредит 
денна заочна 

 

073 Менеджмент 

Менеджмент 

організацій і 

адмініструван

ня 

денна - 
1. Українська мова і 

література 

2. Математика  

3. Фахове 

випробування (усно) 

1. Українська мова і література  

2. Математика або історія України 

або іноземна мова або географія 

або фізика або хімія або біологія  

3. Фахове випробування (усно) 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,4 

 

Бізнес-

адмініструван

ня 

денна - 

 

075 Маркетинг Маркетинг денна - 

1. Українська мова і 

література 

2. Математика  

3. Фахове 

випробування (усно) 

1. Українська мова і література  

2. Математика або історія України 

або іноземна мова або географія 

або фізика або хімія або біологія  

3. Фахове випробування (усно) 

0,3 

 

0,3 

 

0,4 

 

121 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

денна - 

1. Українська мова* 

2. Математика  

3. Фахове 

випробування (усно) 

1. Українська мова*  

2. Математика або історія України 

або іноземна мова або географія 

або фізика або хімія або біологія  

3. Фахове випробування (усно) 

0,25 

 

0,25 

 

0,5 

 

122 
Комп’ютерні 

науки  

Комп’ютерні 

науки 
денна заочна 

1. Українська мова* 

2. Математика  

3. Фахове 

випробування (усно) 

1. Українська мова*  

2. Математика або історія України 

або іноземна мова або географія 

або фізика або хімія або біологія  

3. Фахове випробування (усно) 

0,25 

 

0,25 

 

0,5 

 

125 Кібербезпека Кібербезпека денна - 

1. Українська мова*  

2. Математика  

3. Фахове 

випробування (усно) 

1. Українська мова*  

2. Математика або історія України 

або іноземна мова або географія 

або фізика або хімія або біологія  

3. Фахове випробування (усно) 

0,25 

 

0,25 

 

0,5 

 

126 

Інформаційні 

системи та 

технології 

Інформаційні 

системи та 

технології 

денна - 

1. Українська мова*  

2. Математика  

3. Фахове 

випробування (усно) 

1. Українська мова*  

2. Математика або історія України 

або іноземна мова або географія 

або фізика або хімія або біологія  

0,25 

 

0,25 

 

 



3. Фахове випробування (усно) 0,5 

186 
Видавництво та 

поліграфія 

Технології 

електронних 

мультимедійни

х видань 

денна - 

1. Українська мова*  

2. Математика  

3. Фахове 

випробування (усно) 

1. Українська мова* 

2. Математика або історія України 

або іноземна мова або географія 

або фізика або хімія або біологія  

3. Фахове випробування (усно) 

0,25 

 

0,25 

 

0,5 

 

 
*Замість результатів ЗНО з української мови можуть використовуватися результати ЗНО з 
української мови і літератури 


