
Строки прийому заяв і документів, проведення вступних екзаменів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 

 

Порядок роботи приймальної комісії 

З 01.07.2022р. по 30.09.2022р.: 

Понеділок – п'ятниця 9.00 – 17.00  

16.07.2022р., 22.07.2022 р., 04.08.2022р. та 08.08.2022р. з 9.00 – 18.00 

Субота 9.00 – 13.00    Неділя – вихідний 

У разі необхідності приймальна комісія може прийняти рішення про зміну 

графіка її роботи, яке буде оприлюднене на інформаційних стендах приймальної 

комісії та на веб-сайті www.hneu.edu.ua університету. 

 Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників за освітнім ступенем бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки: 

Для осіб, які вступають за результатами ЗНО 

Етапи вступної кампанії для вступників 

на основі ПЗСО 

Термін проведення 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

       Реєстрація електронних кабінетів 

вступників та завантаження необхідних 

документів розпочинається 

 

 

01 липня 

 

 

01 липня 

        Початок прийому заяв та 

документів:  

 

14 липня 

 

14 липня 

        Закінчення прийому заяв та 

документів:         

 

о 18 годині 22 липня  

 

о 18 годині 22 липня 

   Надання рекомендацій до 

зарахування: 

        за державним замовленням 

        на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб  

 

 

не пізніше 27 липня 

 

05 серпня 

 

 

не пізніше 27 липня 

 

05 серпня 

    Виконання вступниками вимог до 

зарахування на місця державного 

замовлення: 

 

до 18.00 години 

 04 серпня 

 

до 18.00 години 

 04 серпня 

         Зарахування вступників за 

державним замовленням:  

 

05 серпня 

 

05 серпня 

         Переведення на вакантні місця 

державного замовлення 

не пізніше 19 серпня не пізніше 19 серпня 

    Зарахування вступників  

    за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб  

 

9 серпня та не пізніше 

30 вересня 

 

9 серпня та не 

пізніше 30 листо-

пада 

 

 

 



Для осіб зі спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, які 

вступають за результатами співбесіди, вступних іспитів, квотою-1 та 

квотою-2 

Етапи вступної кампанії для 

вступників на основі ПЗСО 

Термін проведення 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

        Реєстрація електронних 

кабінетів вступників та 

завантаження необхідних докумен-

тів починається (для осіб, які 

вступають на основі ЗНО) 

 

 

01 липня 

 

 

01 липня 

         Прийом заяв та документів, 

для участі у вступних іспитах для 

вступу на місця за державним 

замовленням 

         Прийом заяв та документів 

для осіб, які вступають за 

державним замовленням на основі 

співбесіди та вступних іспитів для 

вступу на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб:  

       Прийом заяв та документів для 

осіб зі спеціальними умовами, які 

вступають на основі ЗНО: 

 

 

з 24 червня – 03 липня  

 

 

 

з 14 липня до  

18.00 години 16 липня 

 

 

з 14 липня до  

18.00 години 22 липня 

 

 

 

з 24 червня – 03 липня 

 

 

 

з 14 липня до  

18.00 години 16 липня 

 

 

з 14 липня до  

18.00 години 22 липня 

 

Проведення університетом: 

         співбесід 

         проведення вступних іспитів 

університетом для осіб, які згідно 

пункту 3-7 розділу VІІІ Правил 

прийому, мають право здавати 

вступні іспити в ХНЕУ ім.             

С. Кузнеця: 

          для вступу на місця за 

державним замовленням 

         для вступу на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 

 

з 17  по 19 липня 

 

 

 

 

 

 

 

з 04 по13 липня 

 

з 18 по 22 липня 

 

 з 17  по 19 липня 

 

 

 

 

 

 

 

з 04 по13 липня 

 

з 18 по 22 липня 

 

       Надання рекомендацій до 

зарахування за державним 

замовленням:  

          для осіб, які вступають за 

результатами співбесіди 

         для осіб, які вступають за 

результатами ЗНО та вступних 

іспитів 

 

 

 

не пізніше 12.00 

години 20 липня  

 

не пізніше 27 липня 

 

 

 

не пізніше 12.00 години 

20 липня  

 

не пізніше 27 липня 

       Виконання вступниками вимог 
до зарахування на місця   
державного замовлення: 
          для осіб, які вступають за 
результатами співбесіди 

 
 
 
до 10.00 години 
 22 липня  

 
 
 
до 10.00 години 
 22 липня  



         для осіб, які вступають за 
результатами ЗНО та вступних 
іспитів 

 
до 18.00 години  
04 серпня 

 
до 18.00 години  
04 серпня 

         Зарахування вступників за 
державним замовленням: 
          для осіб, які вступають за 
результатами співбесіди 
         для осіб, які вступають за 
результатами ЗНО та вступних 
іспитів  

 
 
не пізніше 15.00 
години 22 липня 
 
 
05 серпня  

 
 
не пізніше 15.00 години 
22 липня  
 
 
05 серпня  

       Зарахування за  квотою-2 
здійснюється в декілька етапів 
             Основний етап (вступ на 
бюджетну форму) 
         прийом заяв та документів 
          
         проведення вступних іспитів 
         надання рекомендацій до 
зарахування 
        виконання вступниками вимог 
до зарахування 
        зарахування за державним 
замовленням 
             Завершальний етап: 
         прийом заяв та документів 
          
         виконання вступниками вимог 
до зарахування 
         переведення на вакантні місця 
державного замовлення 

 
 
 
 
З 14 липня до 12:00 
20 липня 
з 16 по 20 липня 
не пізніше 12:00  
20 липня 
 
до 10:00 22 липня 
не пізніше 15:00  
22 липня 
 
З 22 серпня до 
12:00 29 вересня 
до 10:00 30 вересня 
 
не пізніше 15:00  
30 вересня 

 
 
 
 
З 14 липня до 12:00 
20 липня 
з 16 по 20 липня 
не пізніше 12:00  
20 липня 
 
до 10:00 22 липня 
не пізніше 15:00  
22 липня 
 
З 22 серпня до 
12:00 29 вересня 
до 10:00 30 вересня 
 
не пізніше 15:00  
30 вересня 

 

 


