
Міністерство освіти і науки України 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет управління та бізнесу 

ПАМ’ЯТКА ВСТУПНИКА 2022 
ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ 

для здобуття ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 

освітніх ступенів бакалавра або магістра на денну та заочну форми навчання 

Шифр Освітня програма БЮДЖЕТ КОНТРАКТ 

051 Економіка 1. МТНК* 

2. Фах** 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

*МТНК – магістерський тест навчальної компетентності 
**Фах – фаховий іспит, складений в ХНАДУ. 

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань  

05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» розраховується за формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 × П2, 

де П1 – оцінка магістерського тесту навчальної компетентності; 

П2 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів). 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ 
1. Електронна заява (на основі ОС «Бакалавр») або заява встановленого зразка на паперовому носії  

(на основі ОКР «Спеціаліст» або ОС «Магістр»). 

2. Документ державного зразка про здобутий освітній рівень з додатком    (оригінал та його дві копії). 
3. Шість фотокарток (розмір 3 × 4 см, без головного убору). 
4. Три копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт або ID- картка з додатком). 

5. Три копії ідентифікаційного коду. 

6. Копія військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних, які 

вступають на денну форму навчання). 
7. Документи або їх копії, які підтверджують особливі умови зарахування. 

УВАГА!!! Важливі дати 
Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма навчання 

Основна сесія Додаткова сесія 

Реєстрація на МТНК 27 червня – 18 липня 2022 року згідно розкладу МОН та УЦОЯО 

МТНК 10 серпня – 17 серпня 2022 року 07 вересня – 10 вересня 2022 року 

Реєстрація електронних кабінетів 01 серпня – 31 жовтня 2022 року 

Початок прийому заяв та документів 16 серпня 2022 року 19 жовтня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та документів 15 вересня 2022 року 

23 серпня 2022 року (на основі співбесід) 

не пізніше 18 листопада 

2022 року 

Строки проведення ХНАДУ фахових         іспитів 25 серпня – 31 серпня 2022 року 22-24 листопада 2022 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 

не пізніше 20 вересня 2022 року 

(держзамовлення) 

не раніше 18:00 12 серпня 2022 року 

(за кошти фізичних та/або юридичних осіб) 

не пізніше 26 листопада 

2022 року 

Виконання вимог до зарахування до 18:00 години 24 вересня 2022 року 

(держзамовлення) 

не пізніше 12:00 30 вересня 2022 року 

(за кошти фізичних та/або юридичних осіб) 

не пізніше 12:00 

30 листопада 2022 року 

Терміни зарахування вступників 25 вересня 2022 року (держзамовлення) 

не пізніше 30 вересня 2022 року  

(за кошти фізичних та/або юридичних осіб) 

не пізніше 30 листопада 

2022 року 

 

Реєстрація на МТНК – каб.141, режим роботи 10:00-16:00. 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 
 

Адреса університету: 61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, ст. метро «Пушкінська». 
Телефон приймальної комісії (066) 578-44-43 
Сайт: https://fmab.khadi.kharkov.ua/kafedri/ekonomiki-i-pidprijemnictva/abiturijentu/ E-mail: slavalevcenko1984@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/1YV_2gQszRz2T2LeGg9Ra-JYnWidpcYRogdQKXQY434E/viewform?edit_requested=true
https://fmab.khadi.kharkov.ua/kafedri/ekonomiki-i-pidprijemnictva/abiturijentu/
mailto:slavalevcenko1984@gmail.com

