
Ключові аспекти  

вступної кампанії 2017 

Відповідно до затверджених  

Правил прийому до ТНЕУ у 2017 році 

Протокол Вченої ради ТНЕУ № 4 від 06 грудня 2016 р. 



Вступники на денну та заочну формами 

навчання на основі повної загальної 

середньої освіти (окрім осіб, які мають спеціальні 

права на участь у конкурсному відборі)  

подаватимуть заяви на вступ  

виключно в ЕЛЕКТРОННІЙ формі 

У ТНЕУ з 01 березня 2017 року працюватиме   

ЦЕНТР ДОПОМОГИ ВСТУПНИКУ  
(реєстрація електронних кабінетів; подача електронних заяв  

для вступу до ВНЗ) 



10 % середній бал додатку до атастата 

30% сертифікат з української мови і літератури 

30% сертифікат №2 за вибором ВНЗ 

30% сертифікат №3 за вибором вступника 
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Остаточно КБ коригується на коефіцієнти РК, ГК та СК 

КОНКУРСНИЙ БАЛ (КБ) 



Випускникам підготовчих курсів ТНЕУ та/або 

учасникам Всеукраїнської олімпіади ТНЕУ для 

професійної орієнтації вступників на основі повної 

загальної середньої освіти при вступі на спеціальності 

124 “Системний аналіз”; 151 “Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології” та 193 “Геодезія 

та землеустрій” нараховуються додаткові бали до 

сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з 

одного предмету при розрахунку конкурсного балу в 

обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за 

предмет. 

Корегування конкурсного балу (КБ) 
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ОСТАТОЧНИЙ КОНКУРСНИЙ БАЛ 

Призерам (дипломантам І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 2017 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії 

наук України 2017 року останній доданок встановлюється рівним 10. 

РК – регіональний коефіцієнт (дорівнює 1,02); 

ГК – галузевий коефіцієнт (дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетом 

1 на спеціальності 124 системний аналіз, 151 автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології, 193 геодезія та землеустрій); 

СК – сільський коефіцієнт (дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у 

сільських населених пунктах, які здобули ПЗСО у навчальних закладах, що 

знаходяться на території сільських населених пунктів у рік вступу). 



ПРІОРИТЕТИ 

Вступник може подати до дев’яти заяв  

на чотири спеціальності за денною та 

заочною формами навчання.  

Особисто присвоює своїм заявам 

пріоритетність від 1 до 9. 
 

Зміна пріоритетів впродовж вступної кампанії не допускається!  
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ПОДАЧА ЗАЯВ ТА АДРЕСНЕ РОЗМІЩЕННЯ 
ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ 

ТНЕУ ВНЗ  

№2 
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№3 
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 Кількість ВНЗ не 
лімітована, подача 

обмежена лише кількістю 
обраних спеціальностей 
(не більше чотирьох)!!! 

Вступнику надається рекомендація до зарахування за державним 
замовленням на денну чи заочну форму навчання за заявою з 
найвищим пріоритетом, за якою він потрапляє в число тих, 
хто проходить за широким конкурсом, відповідно до свого 
конкурсного бала. 



ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ ДЛЯ ОСІБ З СПЕЦІАЛЬНИМИ ПРАВАМИ 

Зарахування за результатами співбесіди: 
– визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту"; 
 

– яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право 
на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за 
результатами співбесіди; 
 

– особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад 
(за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту 
населення). 



ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ ДЛЯ ОСІБ З СПЕЦІАЛЬНИМИ ПРАВАМИ 

Зарахування за результатами вступних іспитів: 
– особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали неза-
лежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, 
які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби); 
 

– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; 
 

– особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що 
можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного 
оцінювання; 
 

– особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 
30листопада 2016 року. 



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ПРЕДМЕТИ ЗНО 
Факультети/інститути, спеціалізації/освітні 

програми 

МЕНЕДЖМЕНТ 

1) УКРАЇНСЬКА МОВА 

ТА ЛІТЕРАТУРА 

2) ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

3) ІНОЗЕМНА МОВА або 

ГЕОГРАФІЯ 

АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

- менеджмент природокористування 

ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

- менеджмент 

ПІДПРИЄМНИЦТВО, 

ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

- підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
 

ТУРИЗМ 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОД-НИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ім.Б.Д. Гаврилишина 

- міжнародний туризм 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА 

СПРАВА 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОД-НИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ім.Б.Д. Гаврилишина 

-  управління готельно-ресторанною справою 

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, 

СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ  

ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОД-НИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ім.Б.Д. Гаврилишина 

-  міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 

ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗНО 



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ПРЕДМЕТИ ЗНО 
Факультети/інститути, 

спеціалізації/освітні програми 

ПРАВО 

1) УКРАЇНСЬКА МОВА ТА 

ЛІТЕРАТУРА 

2) ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

3) ІНОЗЕМНА МОВА або 

ГЕОГРАФІЯ 

ЮРИДИЧНИЙ 

-право 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 
ЮРИДИЧНИЙ 

-міжнародне право 

МЕНЕДЖМЕНТ 

СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЮРИДИЧНИЙ 

-менеджмент соціокультурної діяльності 

- міжкультурні комунікації 

ЮРИДИЧНИЙ 

- соціальна робота СОЦІАЛЬНА РОБОТА 

ЮРИДИЧНИЙ 

- документознавство та інформаційна 

діяльність 

ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА 

ТА АРХІВНА СПРАВА 

ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1) УКРАЇНСЬКА МОВА ТА 

ЛІТЕРАТУРА 

2) МАТЕМАТИКА 

3) БІОЛОГІЯ або ГЕОГРАФІЯ 

ЮРИДИЧНИЙ 

- правоохоронна діяльність 

- економічна безпека та фінансові 

розслідування 

ПСИХОЛОГІЯ 
1) УКРАЇНСЬКА МОВА ТА 

ЛІТЕРАТУРА 

2) ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

3) БІОЛОГІЯ або ГЕОГРАФІЯ 

ЮРИДИЧНИЙ 

- психологія 

ПОЛІТОЛОГІЯ 
ЮРИДИЧНИЙ 

- політологія 

ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
ЮРИДИЧНИЙ 

- педагогіка вищої школи 

ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗНО 



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ПРЕДМЕТИ ЗНО 
Факультети/інститути, спеціалізації/освітні 

програми 

ЕКОНОМІКА 

1) УКРАЇНСЬКА МОВА ТА 

ЛІТЕРАТУРА 

2) ІСТОРІЯ УКРАЇНИ  

3) ІНОЗЕМНА МОВА або 

ГЕОГРАФІЯ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ім.Б.Д. Гаврилишина 

- міжнародна економіка 

- міжнародна економіка  (англомовна програма)  

- міжнародна економіка (німецькомовна програма з 

Дрезденським технічним університетом) 

1) УКРАЇНСЬКА МОВА ТА 

ЛІТЕРАТУРА 

2) МАТЕМАТИКА 

3) ІСТОРІЯ УКРАЇНИ або 

ГЕОГРАФІЯ 

 

КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

- економічна кібернетика 

БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ 

- аналітична економіка 
ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

- економіка підприємства 

- управління персоналом та економіка праці 
АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

- експертна оцінка землі та нерухомого майна 

ГЕОДЕЗІЯ ТА 

ЗЕМЛЕУСТРІЙ 

АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

- геодезія та землеустрій 

ОБЛІК І 

ОПОДАТКУВАННЯ 

1) УКРАЇНСЬКА МОВА ТА 

ЛІТЕРАТУРА 

2) ІСТОРІЯ УКРАЇНИ  

3) МАТЕМАТИКА або 

ГЕОГРАФІЯ 

ОБЛІКУ І АУДИТУ 

-облік, оподаткування та правове забезпечення підприємництва 

- інформаційні технології обліку, оподаткування та контролю в 

державному секторі економіки 

- економічна експертиза та аудит  бізнесу 

АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

- облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу 

ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗНО 



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ПРЕДМЕТИ ЗНО 
Факультети/інститути, 

спеціалізації/освітні програми 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА 

СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ 

1) УКРАЇНСЬКА МОВА ТА 

ЛІТЕРАТУРА 

2) ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

3) МАТЕМАТИКА або 

ГЕОГРАФІЯ 

ФІНАНСІВ 

- фінанси 

-фіскальне адміністрування  

-митна справа  

- фінанси суб’єктів господарювання та 

страхування 
БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ 

- банківська справа 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

- публічне управління та адміністрування 

МАРКЕТИНГ 

1) УКРАЇНСЬКА МОВА ТА 

ЛІТЕРАТУРА 

2) МАТЕМАТИКА 

3) ІСТОРІЯ УКРАЇНИ або 

ГЕОГРАФІЯ 

ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

- маркетинг 
 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ 

1) УКРАЇНСЬКА МОВА ТА 

ЛІТЕРАТУРА 

2) ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

3) ІНОЗЕМНА МОВА або 

МАТЕМАТИКА 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

ім.Б.Д. Гаврилишина 

-міжнародний бізнес 

-міжнародний маркетинг 

-міжнародний менеджмент 

-міжнародний менеджмент (англомовна програма) 

ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗНО 



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ПРЕДМЕТИ ЗНО 
Факультети/інститути, 

спеціалізації/освітні програми 

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ 

1) УКРАЇНСЬКА МОВА 

ТА ЛІТЕРАТУРА 

2) МАТЕМАТИКА 

3) ІНОЗЕМНА МОВА або 

ФІЗИКА 

КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

- комп’ютерні науки  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН  

ім.Б.Д. Гаврилишина 

- комп’ютерні науки (англомовна програма) 

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ 
КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

- комп’ютерна інженерія 

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

- інженерія програмного забезпечення 

КІБЕРБЕЗПЕКА 
КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

- кібербезпека 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА 

ТЕХНОЛОГІЇ 

КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

- інформаційні системи та технології  

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА 

КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ 

1) УКРАЇНСЬКА МОВА 

ТА ЛІТЕРАТУРА 

2) МАТЕМАТИКА 

3) ІСТОРІЯ УКРАЇНИ або 

ФІЗИКА 

 

КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

- автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ 
КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

- системний аналіз 

ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗНО 



Вступники, які мають раніше здобутий освітній 

рівень/ступінь (молодшого спеціаліста, бакалавра…)  

вступають на 2-3 курс  

за результатами вступних випробувань,  

які проводяться Університетом 



Студенти, які не менше ніж один рік 

здобувають ступінь бакалавра та 

виконують у повному обсязі навчальний 

план, мають унікальну можливість 

вступити на паралельне навчання за 

іншою спеціальністю  

на 2-й курс до будь-якого ВНЗ без ЗНО!!! 



Для вступу на навчання для здобуття  

ступеня магістра (крім спеціальності 081 “Право”) 

вступник складає: 

вступний іспиту з іноземної мови; 
 

фахове випробування зі спеціальності; 
 

додаткове фахове вступне випробування  

(для вступників за іншою спеціальністю). 



Для вступу на навчання для здобуття  

ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право»: 

єдине фахове вступне випробування з використанням 

організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО.  

складові: 

– тест з права; 

– тест загальної навчальної правничої компетентності; 

– тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська). 

Порядок вступу та проведення єдиного фахового вступного 

випробування для вступу на ОС магістр за спеціальністю  

081 «Право» затверджується МОН. 



Як правильно  
зробити свій вибір? 

Правильно розставте 
пріоритети! 

Реально оцініть свої 

можливості! 



ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 

ОС «БАКАЛАВР» на основі ПЗСО 

Подача документів (денна та заочна форма, за державним замовлення) з 12 по 26 липня 

в тому числі вступники що мають спеціальні права з 12 по 20 липня 

Подача документів (заочна форма, на контрактних умовах) з 12 липня по 12 серпня 

ОС «БАКАЛАВР» на основі ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» 

Подача документів (денна та заочна форма, за державним замовлення) до 24 липня 

Подача документів (денна форма, на контрактних умовах) з 01по 24 липня 

Подача документів (заочна форма, на контрактних умовах) з 03 квітня по 22 вересня 

ОС «МАГІСТР»  

Подача документів (денна та заочна форма, за державним замовлення) з 01по 24 липня 

Подача документів (денна та заочна форма, на контрактних умовах) з 01липня по 22 вересня  



ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ  
ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

ОС «БАКАЛАВР» 

Вступні екзамени (за державним замовленням) 21– 31липня 

Співбесіди (за державним замовленням) 21 – 23 липня 

Вступні екзамени (на контрактних умовах) 12 квітня – 28 вересня 

ОС «МАГІСТР» 

Вступні випробування (за державним замовленням) 03 – 31 липня 

Вступні випробування (на контрактних умовах) 03 липня – 28 вересня 



ТЕРМІНИ ЗАРАХУВАННЯ 

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯ 

(рекомендовані повинні подати оригінали 

документів до 12.00 год. 05 серпня ) 

не пізніше 07 серпня (1200 год.) 

 

– за співбесідою не пізніше 26 липня (1200 год.) 

На контрактних умовах: не пізніше 30 вересня 



www.tneu.edu.ua/entrant 

Сайт ТНЕУ /  
розділ “Вступнику” 

ДЕ НАС ШУКАТИ?  



ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ТНЕУ 
Адреса:       м. Тернопіль,  
                    вул. Львівська, 11 (корпус №1) 

Графік роботи:  
                    Щоденно             з   9-00 до 17-00 
                    Обідня перерва  з 13-00 до 14-00 
                       тел. (0352) 47-50-60 

e-mail: pk@tneu.edu.ua         : Приймальна комісія ТНЕУ 

Довузівська підготовка:                                         (0352) 53-95-92 
Відділ по роботі з іноземними громадянами:      (0352) 47-58-73 



ЛАСКАВО ПРОСИМО  
 

ДО НАС НА НАВЧАННЯ 


