
Додаток 3 

до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти  

у Вищому навчальному закладі «Національна академія управління» у 2022 році 

 

Перелік спеціальностей (освітніх програм), конкурсних предметів та вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) 

курс (з нормативним терміном навчання, на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь, освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста (освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра),  

для здобуття ступеня бакалавра 
 

Денна форма здобуття освіти, освітній ступінь бакалавра  
 

Спеціальності ступеня бакалавра 

 
Освітня програма 

 

Вступ на основі 

диплома МС, МБ, 

ФМБ 

Конкурсні предмети та вступні 

випробування  (вагові коефіцієнти) *** 

 

Курс Термін 

навчання 

Мінімальна 

кількість балів для 

кожного показника 

для допуску до 

участі в конкурсі або 

для зарахування на 

навчання поза 

конкурсом 

Кількість 

місць 

Код Назва 

072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування    

Фінанси, банківська 

справа та страхування   

за спорідненою 

спеціальністю 

Українська мова (НМТ або ЗНО) (0,5);  

Математика або Історія України  

на вибір вступника *  -  (НМТ або ЗНО) (0,5) 

3 1 р. 10 м. 100 15 

за іншою 

спеціальністю 

Українська мова (НМТ або ЗНО) (0,5);  

Математика або Історія України  

на вибір вступника *  -  (НМТ або ЗНО) (0,5) 

2 2 р. 10 м. 100 20 

075 Маркетинг Маркетинг 

за спорідненою 

спеціальністю 

Українська мова (НМТ або ЗНО) (0,5);  

Математика або Історія України  

на вибір вступника *  -  (НМТ або ЗНО) (0,5) 

3 1 р. 10 м. 100 15 

за іншою 

спеціальністю 

Українська мова (НМТ або ЗНО) (0,5);  

Математика або Історія України  

на вибір вступника *  -  (НМТ або ЗНО) (0,5) 

2 2 р. 10 м. 100 20 

081 Право      Право 

за спорідненою 

спеціальністю 

Українська мова (НМТ або ЗНО) (0,5);  

Математика або Історія України  

на вибір вступника *  -  (НМТ або ЗНО) (0,5) 

3 1 р. 10 м. 100 25 

за іншою 

спеціальністю 

Українська мова (НМТ або ЗНО) (0,5);  

Математика або Історія України  

на вибір вступника *  -  (НМТ або ЗНО) (0,5) 

2 2 р. 10 м. 100 30 

122 Комп’ютерні науки                                           Комп’ютерні науки                                           

за спорідненою 

спеціальністю 

Українська мова (НМТ або ЗНО) (0,5);  

Математика або Історія України  

на вибір вступника *  -  (НМТ або ЗНО) (0,5) 

3 1 р. 10 м. 100 20 

за іншою 

спеціальністю 

Українська мова (НМТ або ЗНО) (0,5);  

Математика або Історія України  

на вибір вступника *  -  (НМТ або ЗНО) (0,5) 

2 2 р. 10 м. 100 25 

* Предмет НМТ або ЗНО на вибір вступника — НМТ: Математика або Історія України;  ЗНО на вибір вступника: обирається з переліку (Іноземна мова; Історія України; 

Географія; Математика; Фізика; Хімія; Біологія) 

** У разі подання сертифікатів ЗНО 2019, 2020 років враховується результат з української мови і літератури 



Заочна форма здобуття освіти, освітній ступінь бакалавра  

 
 

Спеціальності ступеня бакалавра 

 
Освітня програма 

 

Вступ на основі 

диплома МС, МБ, 

ФМБ 

Конкурсні предмети та вступні 

випробування  (вагові коефіцієнти) *** 

 

Курс Термін 

навчання 

Мінімальна 

кількість балів для 

кожного показника 

для допуску до 

участі в конкурсі або 

для зарахування на 

навчання поза 

конкурсом 

Кількість 

місць 

Код Назва 

072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування    

Фінанси, банківська 

справа та страхування   

за спорідненою 

спеціальністю 

Українська мова (НМТ або ЗНО) (0,5);  

Математика або Історія України  

на вибір вступника *  -  (НМТ або ЗНО) (0,5) 

3 1 р. 10 м. 100 20 

за іншою 

спеціальністю 

Українська мова (НМТ або ЗНО) (0,5);  

Математика або Історія України  
на вибір вступника *  -  (НМТ або ЗНО) (0,5) 

2 2 р. 10 м. 100 20 

075 Маркетинг Маркетинг 

за спорідненою 

спеціальністю 

Українська мова (НМТ або ЗНО) (0,5);  

Математика або Історія України  

на вибір вступника *  -  (НМТ або ЗНО) (0,5) 

3 1 р. 10 м. 100 20 

за іншою 

спеціальністю 

Українська мова (НМТ або ЗНО) (0,5);  

Математика або Історія України  

на вибір вступника *  -  (НМТ або ЗНО) (0,5) 

2 2 р. 10 м. 100 20 

081 Право      Право 

за спорідненою 

спеціальністю 

Українська мова (НМТ або ЗНО) (0,5);  

Математика або Історія України  

на вибір вступника *  -  (НМТ або ЗНО) (0,5) 

3 1 р. 10 м. 100 20 

за іншою 

спеціальністю 

Українська мова (НМТ або ЗНО) (0,5);  
Математика або Історія України  

на вибір вступника *  -  (НМТ або ЗНО) (0,5) 

2 2 р. 10 м. 100 10 

122 Комп’ютерні науки                                           Комп’ютерні науки                                           

за спорідненою 

спеціальністю 

Українська мова (НМТ або ЗНО) (0,5);  

Математика або Історія України  

на вибір вступника *  -  (НМТ або ЗНО) (0,5) 

3 1 р. 10 м. 100 20 

за іншою 

спеціальністю 

Українська мова (НМТ або ЗНО) (0,5);  

Математика або Історія України  

на вибір вступника *  -  (НМТ або ЗНО) (0,5) 

2 2 р. 10 м. 100 40 

 

* Предмет НМТ або ЗНО на вибір вступника — НМТ: Математика або Історія України;  ЗНО на вибір вступника: обирається з переліку (Іноземна мова; Історія України; 

Географія; Математика; Фізика; Хімія; Біологія) 

** У разі подання сертифікатів ЗНО 2019, 2020 років враховується результат з української мови і літератури 

 


