
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Приватне  акціонерне  товариство  "Вищий  навчальний  заклад 

(найменування закладу освіти)

 "Національна  академія  управління" 

НАКАЗ
м. Київ

(населений пункт)

від «29» вересня 2022 року №41 - С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватне акціонерне товариство "Вищий 
навчальний заклад "Національна академія управління" у 2022 році та рішення 
приймальної комісії від «29» вересня 2022 року, протокол №42,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 5 арк.

Ректор Сергій ЄРОХІН
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Приватне акціонерне 
товариство "Вищий 
навчальний заклад 
"Національна академія 

управління"

Додаток до наказу від «29»  вересня 2022 року 
№ 41 - С

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Приватна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11544698 994718

Богиня Кароліна Андріївна 53545353 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0095730 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

138,000

2 11521144 994718

Дишко Петро-Віктор Костянтинович 53410730 AK 29.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0102066 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

141,600

1



3 11621327 994718

Мірошниченко Богдана Василівна 52779067 CM 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0424663 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

142,350

2



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Приватне акціонерне 
товариство "Вищий 
навчальний заклад 
"Національна академія 

управління"

Додаток до наказу від «29»  вересня 2022 року 
№ 41 - С

075 Маркетинг Приватна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11627750 994801

Богиня Кароліна Андріївна 53545353 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0095730 Маркетинг 138,000

2 11521201 994801

Дишко Петро-Віктор Костянтинович 53410730 AK 29.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0102066 Маркетинг 141,600

3



3 11633206 994801

Дундуа Давид Нодарович 53105587 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0314696 Маркетинг 150,050

4 11630778 994801

Козіндо Дар`я Євгенівна 53055471 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0290704 Маркетинг 139,200

4



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Приватне акціонерне 
товариство "Вищий 
навчальний заклад 
"Національна академія 

управління"

Додаток до наказу від «29»  вересня 2022 року 
№ 41 - С

081 Право Приватна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11515933 995017

Греб Назарій Ігорович 53436415 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0130353 Право 191,000

5


