
Додаток 1 

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, 
ліцензовані обсяги га нормативні терміни навчання 

"Харківський економіко-правовий університет" у формі товариства з обмеженою відповідальністю 
(назва вищого навчального закладу) 

Бакалавр 

Галузь знань 
Спеціальність 

(напрям підготовки) 

спеціалізація 
(освітня 

програма) 

/може 
повторювати 

назву 

Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 
Вартість одного року 

навчання, грн. 

МОЖЛИВІСТЬ 

вступу для 
іноземців та осіб 

без 
громадянства 

на форми 
навчання 

Код 
Назва Код Назва 

спеціалізація 
(освітня 

програма) 

/може 
повторювати 

назву 

Денна 
форми 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

МОЖЛИВІСТЬ 

вступу для 
іноземців та осіб 

без 
громадянства 

на форми 
навчання 

Факультет прана та підприємництва 

07 
Управління та 
адміністрування 

071 
Облік і 
оподаткування 

Облік і 
оподаткування 

20 0 10 4 4 

11000.00 
Вартість 1 

року 
н а в ч а т и 
іноземних 
громадян 
складас 
1200$ 

8000.00 
Варіість 1 

року 
навчання 

іноземних 
іромадян 

складас 900 
$ ' 

денна, заочна 

07 
Управління та 
адміністрування 072 

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування 

Фінанси, 
банківська справа 
та страхування 

30 0 0 4 

11000.00 
Варіість 1 

року 
навчання 
іноземних 
громадян 
складає 
1200$ 

денна 

0 8 1Іраво 0 8 1 Право Право 100 0 50 4 4 

15800.00 
Варіість 1 

року 
навчання 
іноземних 
громадян 
складас 
1300 $ 

11200.00 
Вартість 1 

року 
навчання 
іноземних 
громадян 

складас 1000 
$ 

денна, заочна 



Галузь знань 
Спеціальність 

(напрям підготовки) 

спеціалізацій 
(освітня 

програма) 

/може 
повторювати 

назву 

Ліцензовані обсяги 
Нормат ивні терміни 

навчання 
Вартість одного року 

навчання, грн. 

МОЖЛИВІСТЬ 

вступу для 
іноземців та осіб 

без 
громадянства 

на форми 
навчання 

Код 
Назва Код Назва 

спеціалізацій 
(освітня 

програма) 

/може 
повторювати 

назву 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

наичаїшя 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

МОЖЛИВІСТЬ 

вступу для 
іноземців та осіб 

без 
громадянства 

на форми 
навчання 

Факультет права та підприємництва 

0 8 Право 0 8 1 Прано Право 60 0 0 1 р. 6 м. 

19600.00 
Вартість 1 

року 
навчати 
іноземних 
громадян 
складає 
2000 $ 

денна 



Додаток 2 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) 
або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра 

"Харківський економіко-правовий університет" у формі товариства з обмеженою відповідальністю 
(назва вищою навчального заклад}') 

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання на 2 курс) 

Споріднені спеціальності / 
Інші спеціальності 

( Ж Р молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС бакалавра , напрями 
підготовки ОКР бакалавра 

Спеціалізація 
(освітня програма) 

/може повторювати 
назву спеціальності/ 

Фахове 
випробування Курс 

Термін 
навчання 

роки 

Кількість місць* 

Назва 
Код Код 

Назва 

Спеціалізація 
(освітня програма) 

/може повторювати 
назву спеціальності/ 

Фахове 
випробування Курс 

Термін 
навчання 

роки 
За кошти 

державного 
бюджету 

За кошти 
фізичних, 

юридичних 
осіб 

Факультет права та підприємництва 
071 Об.чік і оподаткування ВСЬОГО: 0 18 

Інші спеціальності 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

Основи 
економіки 
(фаховий іспит); 
Математика 

2 3 0 18 

081 Право ВСЬОГО: 0 94 

Інші спеціальності 081 Право Право 
Правознавство 
(фаховий іспит); 
Історія України 

2 3 0 94 

072 
Фінанси, банківська справа 
та страхування 

ВСЬОГО: 0 ЗО 

Інші спеціальності 072 
Фінанси, банківська справа 
та страхування 

Фінанси, банківська 
справа та страхування 

Основи 
економіки 
(фаховий іспит); 
Математика 

2 3 0 зо 



Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання на 3 курс) 
Споріднені спеціальності / 

Інші спеціальності 
ОІСР молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС бакалавра , нанримп 
підготовки ОКР бакалавра Спеціалізацій 

(освітнії програма) 
Фахове 

випробування Курс 
Термін 

навчання 

Кількість місць* 

Наїва 
Код Код 

Назва 

/може повторювати 
назву спеціальності/ (роки) 

За кошти 
державного 

бюджету 

За кошти 
фізичних, 

юридичних 
осіб 

Факультет прана та підприємництва 
6.030509 облік і аудит ВСЬОГО: 0 20 

оціночна діяльність 5.03050802 

економіка підприємства 5.03050401 

інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 

прикладна статистика 5.03050601 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

бухгалтерський облік 5.03050901 

товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001 

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції 

5.03051002 

фінанси і кредит 5.03050801 6.030509 облік і аудит Бухгалтерський облік 3 2 0 20 

6.030401 правознавство ВСЬОГО: 0 97 

правоохоронна діяльність 5.03040102 

правознавство 5.03040101 6.030401 правознавство Ци вільне право 3 2 0 97 

6.030508 фінанси і кредит ВСЬОГО: 0 30 

фінанси і кредит 5.03050801 6.030508 фінанси і кредит Фінанси 3 2 0 зо 

оціночна діяльність 5.03050802 

економіка підприємства 5.03050401 

інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 

прикладна статистика 5.03050601 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

бухгалтерський облік 5.03050901 

товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001 

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції 

5.03051002 



Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс) 

Споріднені спеціальності / 
Інші спеціальності 

ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС бакалавра , напрями 
підготовки ОКР бакалавра Спеціалізація Фахове Термін 

Кількість місць* 

(освітня програма) випробування Курс навчання 

Код Код 
/може повторювати За кошти 

За кошти 

Назва 
Код Код 

Назва назву спеціальності/ (роки) державного 
бюджету 

фізичних, 
юридичних 

осіб 
Факультет права та підприємництва 

6.030509 облік і аудит ВСЬОГО: 0 10 

бухгалтерський облік 5.03050901 

фінанси і кредит 5.03050801 

економіка підприємства 5.03050401 

інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 

прикладна статистика 5.03050601 

маркетингова діяльність 5.03050701 

комерційна діяльність 5.03050702 

товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001 

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції 

5.03051002 

оціночна діяльність 5.03050802 6.030509 облік і аудит облік і аудит Бухгалтерський облік 3 2 0 10 

Математика; Основи 
Інші спеціальності 6.030509 облік і аудит облік і аудит економіки (фаховий 

іспит) 
3 3 0 10 

6.030401 правознавство ВСЬОГО: 0 43 

Історія України; 
Інші спеціальності 6.030401 правознавство правознавство 1 Іравознавство 

(Фаховий іспит) 
3 3 0 43 

6.030401 правознавство ВСЬОГО: 0 39 

правоохоронна діяльність 5.03040102 

правознавство 5.03040101 6.030401 правознавство Цивільне право 3 2 0 39 

Примітки: 
'Дані за результатами п р и й о м у у 2 0 1 6 роц і 



Додаток 2 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) 
бакалавра і спеціаліста для здобуття освітнього ступеню магістра 

"Харківський економіко-гіравовнй університет" у формі товариства з обмеженою відповідальністю 
(назва вищого навчального заклад}') 

Денна, Магістр 

Споріднені 
спеціальнос ті ОС бакалавра, 

напрями підготовки ОКР бакалавра і 
спеціаліста / 

Інші спеціальності ОС бакалавра, 
напрями підготовки ОКР бакалавра і 

спеціаліста 

Спеціальності 
ОС магістра 

Спеціалізація 
(освітня програма) 

/може повторювати назву 
спеціальності/ 

Фахове 
випробування Курс 

Термін 
навчання 

(роки) 

Кількість місць* 

Назва Код Код 
Назва 

Спеціалізація 
(освітня програма) 

/може повторювати назву 
спеціальності/ 

Фахове 
випробування Курс 

Термін 
навчання 

(роки) 

За кош ти 
державного 

бюджету 

За кошти 
фізичних, 

юридичних 
осіб 

Факультет права та підприємництва 
081 Право ВСЬОГО: 0 60 

Правознавство 6.030401 

7.03040101 

081 Право Право 

Іспит з блоку 
"Право" та 
іноземної мови у 
формі ЗІ ІО 

1 1р 6м 0 45 

Інші спеціальності 081 Право Право 

Іспит з блоку 
"Право" та 
іноземної мови у 
формі ЗНО 

1 2 р 0 15 

Примітки: 
"Дані за результатами прийому у 2016 ропі 
Особи, які вказані із н. 2.5 Правил прийому, мають право на участь у конурсному відборі за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань 



Додаток 2 
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Укра їнського центру оц інювання якості освіти 

(вступних іспитів, творчих конкурсів) 

"Харківський економіко-правовин університет" у формі товариства з обмеженою відповідальністю 
(назва вишого навчального закладу) 

Бакалавр > 

Спеціальності ОС бакалавра 
Спеціалізація 

(освітня програма) 
/може повторювати 
назву спеціальності/ 

Перелік конкурсних предметів (вступних 
іспитів, творчих 

конкурсів) 

Вага 
предметів 

сертифікату 
ЗНО 

Вага 
атестату 

про 
повну 

загальну 
освіту 

Мінімальна 
кількість балів 
для допуску до 

участі в конкурсі 
або для 

навчання поза 
конкурсом Код Назва 

Спеціалізація 
(освітня програма) 

/може повторювати 
назву спеціальності/ 

Перелік конкурсних предметів (вступних 
іспитів, творчих 

конкурсів) 

Вага 
предметів 

сертифікату 
ЗНО 

Вага 
атестату 

про 
повну 

загальну 
освіту 

Мінімальна 
кількість балів 
для допуску до 

участі в конкурсі 
або для 

навчання поза 
конкурсом 

Факультет права та підприємництва 

071 Облік і оподаткування Облік і 
оподаткування 

1. Українська мова та література 0,3 

0,4 

0,2 

0,2 

0,1 100 071 Облік і оподаткування Облік і 
оподаткування 

2. Математика (профільний) 

0,3 

0,4 

0,2 

0,2 

0,1 

100 

071 Облік і оподаткування Облік і 
оподаткування 

3. Фізика 

0,3 

0,4 

0,2 

0,2 

0,1 

100 

071 Облік і оподаткування Облік і 
оподаткування 

4. Іноземна мова (Англійська мова; 
Французька мова; Німецька мова; Іспанська 
мова; Російська мова) 

0,3 

0,4 

0,2 

0,2 

0,1 

100 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Фінанси, банківська 

справа та страхування 

1. Українська мова та література 0,3 

0,4 

0,2 

0,2 

0,1 100 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Фінанси, банківська 

справа та страхування 
2. Математика (профільний) 

0,3 

0,4 

0,2 

0,2 

0,1 

100 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Фінанси, банківська 

справа та страхування 

3. Фізика 

0,3 

0,4 

0,2 

0,2 

0,1 

100 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Фінанси, банківська 

справа та страхування 

4. Іноземна мова (Англійська мова; 
Французька мова; Німецька мова; Іспанська 
мова; Російська мова) 

0,3 

0,4 

0,2 

0,2 

0,1 

100 

081 Право Право 1. Українська мова та література 0,3 

0,4 

0,2 

0,2 

0,1 100 081 Право Право 

2. Історія України (профільний) 

0,3 

0,4 

0,2 

0,2 

0,1 

100 

081 Право Право 

3. Географія 

0,3 

0,4 

0,2 

0,2 

0,1 

100 

081 Право Право 

4. Іноземна мова (Англійська мова; 
Французька мова; Німецька мова; Іспанська 
мова; Російська мова) 

0,3 

0,4 

0,2 

0,2 

0,1 

100 

Примітки: 
Особам, які вказані в і'. 2.4 Правил прийому надасться право браги участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів та 
зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року 


