
Додаток 11

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти 
за іншою спеціальністю за освітнім ступенем бакалавра 

до Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця 

1. Загальні положення

1.1 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 
відповідно до п.2 розділу II Правил прийому до Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця в 2022 році (зі змінами відповідно 
до наказу Міністерства освіти і науки України 02 травня 2022 року №400 «Про 
внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки 
України») (далі - Правила прийому) оголошує прийом на підготовку фахівців з 
вищою освітою за освітнім ступенем бакалавр (зі скороченим терміном навчання, 
термін навчання -  2 роки 10 місяців) відповідно до ліцензії та в межах ліцензованого 
обсягу, визначених ліцензією Міністерства освіти і науки України, наданій 
Харківському національному економічному університету імені Семена Кузнеця, на 
залишкові місця після основного набору.

1.2. На навчання до Харківського національного економічного університету 
імені Семена Кузнеця приймаються громадяни України, які мають освітній ступінь 
бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та виявили 
бажання здобути вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра за іншою 
спеціальністю.

1.3. Прийом на навчання за освітнім ступенем бакалавра до Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця здійснюють 
виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб за окремим конкурсом за 
кожною спеціальністю.

1.4. Рішення про зарахування вступників на навчання для здобуття вищої 
освіти за іншою спеціальністю за освітнім ступенем бакалавра приймається на 
засіданні Приймальної комісії Університету.

1.5. На підставі рішення Приймальної комісії ректор Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця видає наказ про 
зарахування на навчання.

2. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, 
конкурсного відбору та зарахування на навчання

2.1. Порядок роботи Приймальної комісії:
з понеділка до п'ятниці - з 9.00 до 17.00 години;

2.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 
зарахування на навчання вступників на перший курс зі скороченим терміном 
навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю:

Прийом заяв та документів від осіб:
розпочинається 01 серпня
закінчується 23 вересня



Проведення університетом фахових 
вступних іспитів 26 вересня та 26 жовтня
Зарахування вступників на навчання 
за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб

не пізніш 30 вересня та 30 листопада

3. Порядок прийому заяв і документів для вступу Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця

3.1. Заяву в паперовій (або електронній) формі вступник подає до відбіркової 
комісії університету. Подання заяви реєструється повноваженою особою 
Приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (надалі - 
Єдина база) не пізніше наступного дня після прийняття заяви.

Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Харківським 
національним економічним університетом імені Семена Кузнеця на підставі рішення 
Приймальної комісії до моменту включення вступника у списки рекомендованих до 
участі у конкурсному відборі за умови допущення технічної помилки під час 
внесення відповідних даних до Єдиної бази.

3.2. Для участі у конкурсному відборі особи, які бажають вступити на 
навчання за освітнім ступенем бакалавра, подають до відбіркової комісії 
університету такі документи:

заяву на ім'я ректора Університету із зазначенням спеціальності. У заяві 
зазначається який диплом (бакалавра, спеціаліста або магістра) та за якою 
спеціальністю має особа, а також особистим підписом стверджується факт 
ознайомлення з Правилами прийому на навчання до Університету та згода на 
комп'ютерну обробку і зберігання персональних даних;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 
Закону України «Про громадянство України»);

копію документа про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН);
документ державного зразка про здобутий освітній ступінь або освітньо- 

кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінали або довідку про місце 
знаходження оригіналів документів);

4 фотокартки розміром 3x4 см.
3.3. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною 

комісією Харківського національного економічного університету імені Семена 
Кузнеця. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, та довідки ІПН не 
підлягають засвідченню.

Паспорт громадянина України, оригінали документів про здобутий освітній 
ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень та додатку до нього, довідку ІПН 
вступник пред'являє особисто. Копії документів без пред'явлення оригіналів не 
приймають.

4.4. У випадку зарахування на навчання осіб, які подають документ про 
здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов'язковою є 
процедура визнання її встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється 
відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти 
ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
№ 504 від 05 травня 2015 року, зареєстрованого 27 червня 2015 року в Міністерстві 
юстиції України за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою



продовження навчання здійснюється Харківським національним економічним 
університетом імені Семена Кузнеця до початку другого семестру першого року 
навчання його власника.

4. Організація конкурсного відбору

4.1. За організації конкурсного відбору Приймальна комісія Університету 
керується Правилами прийому. Програми вступних випробувань, форму вступного 
випробування та критерії оцінювання затверджують на засіданні Приймальної 
комісії Університету. Відповідні рішення Приймальної комісії приймають та 
оприлюднюють не пізніше, ніж за чотири місяці до початку прийому документів. 
Програми і форми вступних випробувань є однаковими для всіх осіб, що беруть 
участь в конкурсі, незалежно від того, в якому закладі вищої освіти і коли було 
здобуто вищу освіту за попереднім рівнем/ступенем.

4.2. Особи, які вступають для здобуття освітнім ступенем бакалавра на основі 
освітнього ступеня «бакалавра», «магістра» або освітньо-кваліфікаційного рівня 
«спеціаліста», здобутого за іншою спеціальністю, складають фаховий іспит.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою 
спеціальністю конкурсний бал розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = ПІ,
де ПІ -  оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів).
4.3. Інформацію щодо дати, часу і місця проведення вступних іспитів 

оприлюднюють на інформаційному стенді приймальної комісії та на веб-сайті 
ул¥\у.Ьпеи.ес1и.иа університету.

5. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до
зарахування

5.1. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формує Приймальна 
комісія з Єдиної бази та оприлюднює шляхом розміщення на інформаційному стенді 
приймальної комісії та на веб-сайті д¥ЛУЛ¥.1теи.есІи.иа університету.

6. Наказ про зарахування

6.1. Приймальна комісія університету приймає рішення про зарахування 
вступників на навчання на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
відповідно до термінів, визначених у пункті 2.2 цього додатку.

6.2. Накази про зарахування на навчання видає ректор Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця на підставі рішення 
Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них 
формують в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до 
«зарахування» та оприлюднюють на інформаційному стенді приймальної комісії та 
на веб-сайті \улул¥.1іпеи.есІи.ііа університету.

6.3. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути 
скасоване Приймальною комісією у випадку виявлення порушень законодавства з 
боку вступника, подання вступником недостовірних персональних даних, 
недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту.


