
 

Донецький національний університет економіки і торгівлі  

імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 
 

 

Один із найстаріших вищих навчальних закладів України 

– заснований у 1920 році – 

проводить у 2017 році прийом на навчання 

для здобуття вищої освіти 

за ступенем БАКАЛАВРА 

на денну та заочну форми навчання 

на основі повної загальної середньої освіти 

за такими спеціальностями (спеціалізаціями): 
 
 

  051 Економіка 
  071 Облік і оподаткування 
  073 Менеджмент 

- Спеціалізація "Менеджмент" 
- Спеціалізація "Логістика" 

  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  
- Спеціалізація "Економіко-правове забезпечення підприємства" 
- Спеціалізація "Товарний менеджмент" 
- Спеціалізація "Товарознавство та експертиза в митній справі" 

  292 Міжнародні економічні відносини 
Конкурсні предмети для вступу: 

1. Українська мова та література, 2. Математика (профільний предмет),  
3. На вибір: Історія України або Іноземна мова 
 

  072 Фінанси, банківська справа та страхування 
  181 Харчові технології 

Конкурсні предмети для вступу: 

1. Українська мова та література, 2. Математика (профільний предмет),  
3. На вибір: Історія України або Географія 
 

  075 Маркетинг 
Конкурсні предмети для вступу: 

1. Українська мова та література, 2. Історія України (профільний предмет),  
3. На вибір: Математика або Географія 
 

  133 Галузеве машинобудування 
  142 Енергетичне машинобудування 

Конкурсні предмети для вступу: 

1. Українська мова та література, 2. Математика (профільний предмет), 
3. На вибір: Історія України або Фізика 
 

  241 Готельно-ресторанна справа 
Конкурсні предмети для вступу: 

1. Українська мова та література, 2. Історія України (профільний предмет),  
3. На вибір: Математика або Іноземна мова 
 

  242 Туризм 
Конкурсні предмети для вступу: 

1. Українська мова та література, 2. Історія України (профільний предмет),  
3. На вибір: Географія або Іноземна мова 



 

СТРОК НАВЧАННЯ (до ступеня бакалавра):   Денна форма навчання – 4 роки;   заочна форма – 4,5 роки. 
 

Зверніть увагу, в 2017 р. законодавством передбачено, що при вступі на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра на основі ПЗСО вступники подають заяви тільки в електронній формі (крім осіб, які 

мають спеціальні права на участь у конкурсному відборі) шляхом заповнення у режимі он-лайн електронної 

форми на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.  

З порядком подання заяви в електронній формі можна ознайомитися у Додатку 5 до Правил 

прийому до ДонНУЕТ в 2017 р. (http://donnuet.edu.ua/vstupna-kampaniia). 
 

Вступники можуть подати до 9 заяв на місця державного замовлення не більше ніж з чотирьох 

спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних 

або юридичних осіб не обмежується. 
 

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2017 р. ПЕРЕДБАЧАЄ НАСТУПНІ ЕТАПИ:  
(при вступі на денну форму навчання на основі ПЗСО)  

1. Реєстрація електронного кабінету вступника та завантаження необхідних документів – 

з 29 червня 2017 р.    до   18 год. 00 хв. 25 липня 2017 р. 

2. Подача заяв в електронному вигляді  –  з 12 до 26 липня 2017 р. 

3. Оприлюднення рейтингових списків вступників – 1 серпня 2017 р. 

4. Подача особами, які отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення, 

оригіналів документів – до 12 год. 00 хв. 05 серпня 2017 р. (на контракт - до 10.08.2017 р.) 

5. Зарахування вступників за державним замовленням – до 12 год. 00 хв. 07 серпня 2017 р. (на 

контракт - до 30.08.2017 р.) 

 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ: 
(при подачі заяви в паперовій формі або при виконанні вимог до зарахування - див. п.9.1 Правил прийому) 

 дві копії паспорта (1-2 та 11 стор.) (свідоцтва про народження для 

осіб, які за віком не мають паспорта); 

 дві копії довідки про одержання ідентифікаційного номера; 

 копія атестата про повну загальну середню освіту та копію додатка до 

нього; 

 копія сертифіката (сертифікатів) ЗНО; 

 копія військового квитка (або приписного свідоцтва); 

 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см без куточка для печатки.  
 

Оригінал атестата про повну загальну середню освіту та додаток до нього,  

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт (свідоцтво про народження – для 

осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток або приписне свідоцтво (для 

військовозобов’язаних) ВСТУПНИК ПОДАЄ ОСОБИСТО лише один раз при виборі місця навчання 

(виконання вимог зарахування). 
 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано спеціальними правами на 

вступ (пільгами).     Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються! 
 

У 2017 р. приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років. 

 

Мінімальна кількість балів у сертифікаті ЗНО з профільного предмету – 101 бал, з інших предметів – 100 балів. 
 

 
 

http://donnuet.edu.ua/ 
vstupna-kampaniia 

 

 
 

Конкурсні предмети 
для вступу 

Чекаємо Вас за адресою: 
Україна, м. Кривий Ріг,  

вул. Трамвайна, 16., к. 313 
тел.:  +38 (056) 409-77-90, 

+38 (068) 222-60-54, 
+38 (063) 046-22-47, 
+38 (099) 001-20-84.  

priyom@donnuet.edu.ua  
www.donnuet.edu.ua 

 


