Додаток 5
до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти
у Вищому навчальному закладі «Національна академія управління» у 2022 році
Перелік спеціальностей (освітніх програм) та вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра
для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)
Денна форма здобуття освіти, освітній ступінь магістра
Спеціальність

Код

Назва

Освітня програма
(співпадає з назвою
спеціальності)

Вступ на основі
здобутого освітнього
ступеня (ОКР
спеціаліста)

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

Ліцензований
обсяг

072

Фінанси, банківська
справа та страхування

Фінанси, банківська
справа та
страхування

за всіма
спеціальностями

Магістерський тест навчальної
компетентності (0,5);
Фаховий іспит (0,5)

1

1 р. 4 м.

100

20

075

Маркетинг

Маркетинг

за всіма
спеціальностями

Магістерський тест навчальної
компетентності (0,5);
Фаховий іспит (0,5)

1

1 р. 4 м.

100

20

1

1 р. 4 м.

100

50

1

1 р. 4 м.

100

20

081

Право

Право

за напрямами
(спеціальностями)
згідно з п.1
розділу 2 Правил
прийому

292

Міжнародні
економічні відносини

Міжнародні
економічні відносини

за всіма
спеціальностями

Магістерський комплексний
тест *
Блок «Іноземна мова» (0,3);
Блок « Право» (0,7)
Магістерський тест навчальної
компетентності (0,5);
Фаховий іспит (0,5)

* Замість результатів Магістерсього комплексного тесту можуть подаватись результати Єдиного вступного іспиту з іноземної
мови 2019-2021 років та / або Єдиного вступного фахового випробування 2019-2021 років

2
Заочна форма здобуття освіти, освітній ступінь магістра
Спеціальність

Код

072

075

Назва

Фінанси, банківська
справа та страхування

Маркетинг

Освітня програма
(співпадає з назвою
спеціальності)

Вступ на основі
здобутого освітнього
ступеня (ОКР
спеціаліста)

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

Ліцензований
обсяг

Фінанси, банківська
справа та
страхування

за всіма
спеціальностями

Магістерський тест навчальної
компетентності (0,5);
Фаховий іспит (0,5)

1

1 р. 4 м.

100

20

Маркетинг

за всіма
спеціальностями

Магістерський тест навчальної
компетентності (0,5);
Фаховий іспит (0,5)

1

1 р. 4 м.

100

20

1

1 р. 4 м.

100

50

1

1 р. 4 м.

100

20

081

Право

Право

за напрямами
(спеціальностями)
згідно з п.1
Розділу 2 Правил
прийому

292

Міжнародні
економічні відносини

Міжнародні
економічні відносини

за всіма
спеціальностями

Магістерський комплексний
тест *
Блок «Іноземна мова» (0,3);
Блок « Право» (0,7)
Магістерський тест навчальної
компетентності (0,5);
Фаховий іспит (0,5)

* Замість результатів Магістерсього комплексного тесту можуть подаватись результати Єдиного вступного іспиту з іноземної
мови 2019-2021 років та / або Єдиного вступного фахового випробування 2019-2021 років

