
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ 

 

ПАМ’ЯТКА ВСТУПНИКА 

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ 

для вступу до університету на денну та заочну форми навчання за ОП  

051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність», 071 «Облік і оподаткування» 

на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) 

(в електронній формі, крім пільгових категорій) 

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ З 29.07 ДО 23.08.2022 РОКУ 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ 

1. Заява встановленого зразка (роздруковується приймальною комісією). 

2. Мотиваційний лист. 
3. Документ державного зразка про здобутий освітній рівень (оригінал та 

його дві копії). 

4. Шість фотокарток (розмір 3 × 4 см, без головного убору). 

5. Чотири копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт 

або ID-картка з додатком). 

6. Чотири копії ідентифікаційного коду. 

7. Копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних). 

8. Документи або їх копії, які підтверджують особливі умови 

зарахування. 
 

Реєстрація електронних кабінетів вступників з 01 липня 

Рейтинговий список вступників оприлюднюється 29 серпня 

Зарахування вступників на бюджетну форму навчання 05 вересня 

Зарахування вступників на контрактну форму навчання до 30 вересня 
 

Умови для вступу до ХНАДУ у 2022 році 
Спеціальність Бюджет Контракт 

051 Економіка 
НМТ* 

та 

МЛ** 

НМТ* 

та 

МЛ** 

071 Облік і оподаткування 

073 Менеджмент 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

*НМТ – національний мультипредметний тест з трьох предметів: української мови, 
математики та історії України. 

**МЛ – мотиваційний лист 



КОНСУЛЬТУВАННЯ ЩОДО ВСТУПУ  

ФАХІВЦЯМИ ВИПУСКОВИХ КАФЕДР 

Шифр спеціальності Номер для консультації 

051 «Економіка» 

(066) 578-44-43 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» 

071 «Облік і оподаткування» (050) 307-97-03 

073 «Менеджмент» (050) 760-56-35 

 

Конкурсний бал для вступу на перший курс  

для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО  

розраховується за такою формулою: 
 

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × ПІ + К2 × П2 + К3 × П3) × РК;  

 

де ПІ, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів 

(з української мови, математики, історії України) національного 

мультипредметного тесту за шкалою 100-200; 

К1, К2, КЗ – невід'ємні вагові коефіцієнти, де К1=0,35; К2=0,4; К3=0,25; 

РК – регіональний коефіцієнт, де РК=1,07. 

 

Приймальна комісія ХНАДУ здійснює допомогу і консультування з питань 

вступу з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 в телефонному режимі та за 

посиланням https://docs.google.com/forms/d/1YV_2gQszRz2T2LeGg9Ra-

JYnWidpcYRogdQKXQY434E/viewform?edit_requested=true 
 

Телефони приймальної комісії: (066) 578-44-43 
 
Адреса університету: 
61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, ст. метро «Пушкінська». 
 
Сайт:  https://fmab.khadi.kharkov.ua/abiturijentam/ 

 

E-mail:  slavalevcenko1984@gmail.com 
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