
Додаток 2 до Правил прийому до Національної академії статистики, обліку та аудиту у 2022 році 

Перелік спеціальностей (освітніх програм) для прийому на навчання на другий (третій) курс (зі скороченим 

терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-

професійний ступінь фахового молодшого бакалавра та освітній ступінь молодшого бакалавра для здобуття 

освітнього ступеня бакалавр 

Денна форма навчання  

Спеціальність Освітня програма Форма 

фінансування 

ЗНО / НМТ Ваговий 

коефіцієнт 

Термін 

навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

051 Економіка 

Прикладна статистика 

та бізнес аналітика 

Контракт 1. Українська мова та література 

/Українська мова  

0,5  

 

2 роки 2. Математика, або Історія 

України, або географія, або 

іноземна мова, або фізика, або 

хімія, або біологія  / Математика, 

або Історія України 

0,5 

Прикладна статистика 

та бізнес аналітика 

 

 

Контракт 

1. Українська мова та література 

/Українська мова  

0,5  

 

3 роки 2. Математика, або Історія 

України, або географія, або 

іноземна мова, або фізика, або 

хімія, або біологія / Математика, 

або Історія України 

0,5 

Цифрова економіка Контракт 1. Українська мова та література 

/Українська мова  

0,5  

       2 роки 

2. Математика, або Історія 

України, або географія, або 

іноземна мова, або фізика, або 

0,5 



хімія, або біологія / Математика, 

або Історія України 

Цифрова економіка Контракт 1. Українська мова та література 

/Українська мова  

0,5  

 

3 роки 2. Математика, або Історія 

України, або географія, або 

іноземна мова, або фізика, або 

хімія, або біологія / Математика, 

або Історія України 

0,5 

 

 

 

 

 

071 Облік і 

оподаткування 

Облік, аудит і 

оподаткування 

Контракт 1. Українська мова та література 

/Українська мова  

0,5  

 

2 роки 2. Математика, або Історія 

України, або географія, або 

іноземна мова, або фізика, або 

хімія, або біологія / Математика, 

або Історія України 

0,5 

Облік, аудит і 

оподаткування 

Контракт 1. Українська мова та література 

/Українська мова  

0,5  

 

 

3 роки 
2. Математика, або Історія 

України, або географія, або 

іноземна мова, або фізика, або 

хімія, або біологія  / Математика, 

або Історія України 

0,5 

 

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

 

Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

Контракт 1. Українська мова та література 

/Українська мова 

0,5  

 

2 роки 2. Математика, або Історія 

України, або географія, або 

іноземна мова, або фізика, або 

0,5 



хімія, або біологія / Математика, 

або Історія України 

 

Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

Контракт 1. Українська мова та література 

/Українська мова 

0,5  

 

3 роки 2. Математика, або Історія 

України, або географія, або 

іноземна мова, або фізика, або 

хімія, або біологія / Математика, 

або Історія України 

0,5 

 

 

 

 

073 Менеджмент  

Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Контракт 1. Українська мова та література 

/Українська мова 

0,5  

 

2 роки 2. Математика, або Історія 

України, або географія, або 

іноземна мова, або фізика, або 

хімія, або біологія / Математика, 

або Історія України 

0,5 

Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Контракт 1. Українська мова та література 

/Українська мова 

0,5  

 

3 роки 2. Математика, або Історія 

України, або географія, або 

іноземна мова, або фізика, або 

хімія, або біологія / Математика, 

або Історія України 

0,5 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

Контракт 1. Українська мова та література 

/Українська мова 

0,5 2 роки 

2. Математика, або Історія 

України, або географія, або 

іноземна мова, або фізика, або 

0,5 



хімія, або біологія  / Математика, 

або Історія України 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

Контракт 1. Українська мова та література 

/Українська мова 

0,5  

 

3 роки 2. Математика, або Історія 

України, або географія, або 

іноземна мова, або фізика, або 

хімія, або біологія / Математика, 

або Історія України 

0,5 

 

 

Заочна форма навчання  

Спеціальність Освітня програма Форма 

фінансування 

ЗНО, НМТ Ваговий 

коефіцієнт 

Термін 

навчання 

 

 

051 Економіка 

Прикладна статистика 

та бізнес аналітика 

Контракт 1. Українська мова та література 

/Українська мова  

0,5  

 

2 роки 2. Математика, або Історія 

України, або географія, або 

іноземна мова, або фізика, або 

хімія, або біологія / Математика, 

або Історія України 

0,5 

Прикладна статистика 

та бізнес аналітика 

Контракт 1. Українська мова та література 

/Українська мова  

0,5  

3 роки 

2. Математика, або Історія 

України, або географія, або 

іноземна мова, або фізика, або 

хімія, або біологія / Математика, 

або Історія України 

0,5 



 

 

 

 

 

071 Облік і 

оподаткування 

Облік, аудит і 

оподаткування 

Контракт 1. Українська мова та література 

/Українська мова  

0,5  

 

2 роки 2. Математика, або Історія 

України, або географія, або 

іноземна мова, або фізика, або 

хімія, або біологія / Математика, 

або Історія України 

0,5 

Облік, аудит і 

оподаткування 

Контракт 1. Українська мова та література 

/Українська мова  

0,5  

 

 

3 роки 
2. Математика, або Історія 

України, або географія, або 

іноземна мова, або фізика, або 

хімія, або біологія / Математика, 

або Історія України 

0,5 

 

 

 

 

 

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

 

Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

 

Контракт 

1. Українська мова та література 

/Українська мова 

0,5  

 

2 роки 2. Математика, або Історія 

України, або географія, або 

іноземна мова, або фізика, або 

хімія, або біологія / Математика, 

або Історія України 

0,5 

 

Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

 

Контракт 

1. Українська мова та література 

/Українська мова 

0,5  

 

3 роки 2. Математика, або Історія 

України, або географія, або 

іноземна мова, або фізика, або 

хімія, або біологія / Математика, 

або Історія України 

0,5 



 

 

073 Менеджмент  

Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

 

Контракт 

1. Українська мова та література 

/Українська мова 

0,5  

 

2 роки 2. Математика, або Історія 

України, або географія, або 

іноземна мова, або фізика, або 

хімія, або біологія / Математика, 

або Історія України 

0,5 

Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

 

Контракт 

1. Українська мова та література 

/Українська мова 

0,5  

 

3 роки 2. Математика, або Історія 

України, або географія, або 

іноземна мова, або фізика, або 

хімія, або біологія / Математика, 

або Історія України 

0,5 

 


