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Додаток 3  

до Правил прийому 
 

Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту 2022, 2023 років та вагових коефіцієнтів до складових 

конкурсного балу для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) у 2023 

році  

 

Спеціальності освітнього 

ступеня бакалавра 

Освітня програма 

Конкурсні предмети 

основний блок додатковий блок 

код назва 

перший 

(українськ

а мова) 

(К1) 

другий 

(математика) 

(К2) 

третій 

(історія 

України) 

(К3) 

третій 

(іноземна 

мова) 

(К3) 

третій 

(біологія) 

(К3) 

третій 

(фізика) 

(К3) 

третій (хімія) 

(К3) 

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 

121 
Інженерія програмного 

забезпечення 

Інженерія програмного забезпечення 
0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 

Технології цифрового розвитку 

122 Комп’ютерні науки 
Комп’ютерні науки 

0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 
Штучний інтелект 

123 
Комп’ютерна 

інженерія 
Комп’ютерна інженерія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 

126 
Інформаційні системи 

та технології 

Інженерія програмного забезпечення 

автоматизованих систем 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 
Інформаційні системи та технології 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

125 
Кібербезпека та захист 

інформації 

Інформаційна та кібернетична безпека 

0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 
Технічні системи інформаційного та 

кібернетичного захисту 

Управління інформаційною та 

кібернетичною безпекою 

281 
Публічне управління 

та адміністрування 
Публічне управління та адміністрування 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 

 



Продовження додатка 3  

55 

 

 

Спеціальності освітнього 

ступеня бакалавра 

Освітня програма 

Конкурсні предмети 

основний блок додатковий блок 

код назва 

перший 

(українська 

мова) 

(К1) 

другий 

(математика) 

(К2) 

третій 

(історія 

України) 

(К3) 

третій 

(іноземна 

мова) 

(К3) 

третій 

(біологія) 

(К3) 

третій 

(фізика) 

(К3) 

третій (хімія) 

(К3) 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

172 
Електронні комунікації 

та радіотехніка 

Телекомунікаційні системи та мережі 

0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 

Мобільні телекомунікації та системи 

цифрового телебачення 

Інтернет-технології 

Робототехніка та технічні системи 

124 Системний аналіз Системний аналіз 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва 

029 

Інформаційна 

бібліотечна та архівна 

справа 

Документознавство та інформаційна 

діяльність 
0,35 0,25 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 

Інформаційна аналітика та зв’язки з 

громадськістю 

073 Менеджмент Менеджмент 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 

075 Маркетинг Маркетинг 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 

076 
Підприємництво та 

торгівля 

Підприємництво, торгівля  

та біржова діяльність 
0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 

051 Економіка Економіка підприємств ІТ бізнесу 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 

Примітки: 

Вступ на навчання за рахунок коштів державного замовлення мінімальний конкурсний бал за всіма спеціальностями складає 130, виняток спеціальність 281 

Публічне управління та адміністрування складає 140. 

Вступ на навчання за рахунок коштів фізичних осіб мінімальний конкурсний бал за всіма спеціальностями складає 100, виняток спеціальність 281 Публічне 

управління та адміністрування складає 120. 
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Перелік конкурсних предметів зовнішнього незалежного оцінювання 2020, 2021 років та вагових коефіцієнтів до складових конкурсного 

балу для вступу на навчання для здобуття  освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) у 2023 році  

 
Спеціальності 

освітнього 

ступеня бакалавра 

Освітня програма 

Перелік конкурсних предметів 

Вага 

предметів 

сертифікату 

ЗНО 

Мінімальна 

кількість 

балів для 

допуску до 

участі в 

конкурсі 

код назва 

Перший предмет Другий предмет Третій предмет 

За державним 

замовленням, за 

кошти фізичних 

або юридичних 

осіб 

За 

державним 

замовленням

, за кошти 

фізичних або 

юридичних 

осіб 

За кошти 

фізичних або 

юридичних 

осіб 

За державним 

замовленням, за 

кошти фізичних або 

юридичних осіб 

За кошти фізичних 

або юридичних осіб 

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 

122 
Комп’ютерні 

науки 

Комп’ютерні науки 
Українська мова 

(українська мова 

і література) 

Математика 
Історія 

України 

Історія України або 

іноземна мова, або 

біологія, або 

географія, або 

фізика, або хімія 

 

Математика або 

іноземна мова, або 

біологія, або 

географія, або 

фізика, або хімія 

0,3 100 

Штучний інтелект 

123 
Комп’ютерна 

інженерія 

Комп’ютерна 

інженерія 

Українська мова 

(українська мова 

і література) 

Математика 
Історія 

України 

Історія України або 

іноземна мова, або 

біологія, або 

географія, або 

фізика, або хімія 

 

Математика або 

іноземна мова, або 

біологія, або 

географія, або 

фізика, або хімія 

0,3 100 

121 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Українська мова 

(українська мова 

і література) 

Математика 
Історія 

України 

Історія України або 

іноземна мова, або 

біологія, або 

географія, або 

фізика, або хімія 

 

Математика або 

іноземна мова, або 

біологія, або 

географія, або 

фізика, або хімія 

0,3 100 

126 

Інформаційні 

системи та 

технології 

Інформаційні 

системи та 

технології 

Українська мова 

(українська мова 

і література) 

Математика 
Історія 

України 

Історія України або 

іноземна мова, або 

біологія, або 

географія, або 

фізика, або хімія 

Математика або 

іноземна мова, або 

біологія, або 

географія, або 

фізика, або хімія 

0,3 100 
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Спеціальності 

освітнього 

ступеня бакалавра 

Освітня програма 

Перелік конкурсних предметів 

Вага 

предметів 

сертифікату 

ЗНО 

Мінімальна 

кількість 

балів для 

допуску до 

участі в 

конкурсі 

код назва 

Перший предмет Другий предмет Третій предмет 

За державним 

замовленням, за 

кошти фізичних 

або юридичних 

осіб 

За 

державним 

замовленням

, за кошти 

фізичних або 

юридичних 

осіб 

За кошти 

фізичних або 

юридичних 

осіб 

За державним 

замовленням, за 

кошти фізичних або 

юридичних осіб 

За кошти фізичних 

або юридичних осіб 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

125 

Кібербезпека 

та захист 

інформації 

Інформаційна та 

кібернетична 

безпека 

Українська мова 

(українська мова 

і література) 

Математика 
Історія 

України 

Історія України або 

іноземна мова, або 

біологія, або 

географія, або 

фізика, або хімія 

Математика або 

іноземна мова, або 

біологія, або 

географія, або 

фізика, або хімія 

0,3 100 

Технічні системи 

інформаційного та 

кібернетичного  

захисту 

Управління 

інформаційною та 

кібернетичною 

безпекою 

281 

Публічне 

управління та 

адмініструван

ня 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

Українська мова 

і література 
Математика 

Історія 

України 

Історія України або 

іноземна мова, або 
біологія, або 

географія, або 
фізика, або хімія 

Математика або 

іноземна мова, або 

біологія, або 

географія, або 

фізика, або хімія 

0,3 

140 (на 

бюджет), 

120 (на 

контракт) 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

172 

Електронні 

комунікації 

та 

радіотехніка 

Телекомунікаційні 

системи та мережі  

Українська мова 

(українська мова 

і література) 
Математика 

Історія 
України 

Історія України або 
іноземна мова, або 

біологія, або 
географія, або 

фізика, або хімія 

Математика або 

іноземна мова, або 

біологія, або 

географія, або 

фізика, або хімія 

0,3 100 Мобільні 

телекомунікації та 

системи цифрового 

телебачення 
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Спеціальності 

освітнього 

ступеня бакалавра 

Освітня програма 

Перелік конкурсних предметів 

Вага 

предметів 

сертифікату 

ЗНО 

Мінімальна 

кількість 

балів для 

допуску до 

участі в 

конкурсі 

код назва 

Перший предмет Другий предмет Третій предмет 

За державним 

замовленням, за 

кошти фізичних 

або юридичних 

осіб 

За 

державним 

замовленням

, за кошти 

фізичних або 

юридичних 

осіб 

За кошти 

фізичних або 

юридичних 

осіб 

За державним 

замовленням, за 

кошти фізичних або 

юридичних осіб 

За кошти фізичних 

або юридичних осіб 

124 
Системний 

аналіз 
Системний аналіз 

Українська мова 

(українська мова 

і література) 
Математика 

Історія 
України 

Історія України або 
іноземна мова, або 

біологія, або 

географія, або 
фізика, або хімія 

Математика або 

іноземна мова, або 

біологія, або 

географія, або 

фізика, або хімія 

0,3 100 

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва 

029 

Інформаційна 

бібліотечна та 

архівна 

справа 

Документознавство 

та інформаційна 

діяльність Українська мова 

і література 
Історія 

України 
Математика 

Математика або 
іноземна мова, або 

біологія, або 
географія, або 

фізика, або хімія 

Історія України або 

іноземна мова, або 

біологія, або 

географія, або 

фізика, або хімія 

0,3 100 
Інформаційна 

аналітика та зв’язки 

з громадськістю 

051 Економіка 

Економіка 

підприємств ІТ 

бізнесу 

Українська мова 

і література 
Математика 

Історія 

України 

Історія України або 
іноземна мова, або 

біологія, або 

географія, або 
фізика, або хімія 

Математика або 

іноземна мова, або 

біологія, або 

географія, або 

фізика, або хімія 

0,3 100 

073 Менеджмент Менеджмент 
Українська мова 

і література 
Математика 

Історія 

України 

Історія України або 

іноземна мова, або 
біологія, або 

географія, або 
фізика, або хімія 

Математика або 

іноземна мова, або 

біологія, або 

географія, або 

фізика, або хімія 

 

0,3 100 

075 Маркетинг Маркетинг 
Українська мова 

і література 
Математика 

Історія 

України 

Історія України або 
іноземна мова, або 

біологія, або 
географія, або 

фізика, або хімія 
 

Математика або 

іноземна мова, або 

біологія, або 

географія, або 

фізика, або хімія 

 

0,3 100 
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Спеціальності 

освітнього 

ступеня бакалавра 

Освітня програма 

Перелік конкурсних предметів 

Вага 

предметів 

сертифікату 

ЗНО 

Мінімальна 

кількість 

балів для 

допуску до 

участі в 

конкурсі 

код назва 

Перший предмет Другий предмет Третій предмет 

За державним 

замовленням, за 

кошти фізичних 

або юридичних 

осіб 

За 

державним 

замовленням

, за кошти 

фізичних або 

юридичних 

осіб 

За кошти 

фізичних або 

юридичних 

осіб 

За державним 

замовленням, за 

кошти фізичних або 

юридичних осіб 

За кошти фізичних 

або юридичних осіб 

076 
Підприємницт

во та торгівля  

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Українська мова 

і література 
Математика 

Історія 

України 

Історія України або 

іноземна мова, або 

біологія, або 

географія, або 

фізика, або хімія 

Математика або 

іноземна мова, або 

біологія, або 

географія, або 

фізика, або хімія 

0,3 100 
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Перелік конкурсних предметів зовнішнього незалежного оцінювання та вагових коефіцієнтів до складових конкурсного балу для вступу на 

навчання для здобуття  освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) у 2023 році по спеціальностям, на які не 

було набору в 2020, 2021 року 
Спеціальності 

освітнього 

ступеня бакалавра 

Освітня програма 

Перелік конкурсних предметів та вагових коефіцієнтів 

Мінімальна 

кількість балів 

для допуску до 

участі в конкурсі код назва 

Перший предмет Другий предмет Третій предмет 

За державним 

замовленням, за 

кошти фізичних 

або юридичних осіб 

За державним 

замовленням, за 

кошти фізичних або 

юридичних осіб 

За кошти фізичних 

або юридичних осіб 

За державним 

замовленням, за кошти 

фізичних або юридичних 

осіб 

За кошти фізичних або 

юридичних осіб 

121 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Технології 

цифрового розвитку 

Українська мова 

(українська мова і 

література),  

0,3 

Математика, 

0,4 

Історія України,  

0,4 

Історія України або 

іноземна мова, або 

біологія, або географія, 

або фізика, або хімія, 

0,3 

Математика або 

іноземна мова, або 

біологія, або географія, 

або фізика, або хімія, 

0,3 

100 

126 

Інформаційні 

системи та 

технології 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

автоматизованих 

систем 

Українська мова 

(українська мова і 

література),  

0,3 

Математика, 

0,4 

Історія України,  

0,4 

Історія України або 

іноземна мова, або 

біологія, або географія, 

або фізика, або хімія, 

0,3 

Математика або 

іноземна мова, або 

біологія, або географія, 

або фізика, або хімія, 

0,3 

100 

172 

Електронні 

комунікації та 

радіотехніка 

 Інтернет-технології 

Українська мова 

(українська мова і 

література), 

0,3 

Математика, 

0,4 

Історія України, 

0,4 

Історія України або 

іноземна мова, або 

біологія, або географія, 

або фізика, або хімія, 

0,3 

Математика або 

іноземна мова, або 

біологія, або географія, 

або фізика, або хімія, 

0,3 

100 

Робототехніка та 

технічні системи 
Українська мова 

(українська мова і 

література), 

0,3 

Математика,  

0,4 

Історія України,  

0,4 

Історія України або 

іноземна мова, або 

біологія, або географія, 

або фізика, або хімія, 

0,3 

Математика або 

іноземна мова, або 

біологія, або географія, 

або фізика, або хімія, 

0,3 

100 
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Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту 2022, 2023 років та вагових коефіцієнтів до складових конкурсного балу для 

вступу на навчання на 2, 3 курс для здобуття  освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (НРК5) у 2023 році  

 

Здобута 

попередня 

спеціальність 

Спеціальності для вступу 

Освітня програма 
Курс 

зарахування 

Термін 

навчання 

Конкурсні предмети 

Обов’язковий   На вибір вступника 

код назва 

перший 

(українська 

мова) 

(К1) 

другий 

(математика) 

(К2) 

третій 

(історія 

України) 

(К2) 

третій  

(іноземна 

мова) 

(К2) 

третій 

(біологія) 

(К2) 

третій 

(фізика) 

(К2) 

третій 

(хімія) 

(К2) 

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 121 
Інженерія програмного 

забезпечення 

- Інженерія програмного 

забезпечення 

 

-Технології цифрового 

розвитку 

3 2 

0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 

Інші спеціальності 
2 3 

Комп’ютерні 

науки 122 Комп’ютерні науки 

- Комп’ютерні науки  

 

- Штучний інтелект 

3 2 

0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 

Інші спеціальності 2 3 

Спеціальності 

галузі 12 123 
Комп’ютерна інженерія 

 
Комп’ютерна інженерія 

3 2 

0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 

Інші спеціальності 2 3 

Спеціальності 

галузі 12 

126 
Інформаційні системи 

та технології 

- Інженерія програмного 

забезпечення автоматизованих 

систем 

 

- Інформаційні системи та 

технології 

3 2 

0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 

Інші спеціальності 

2 3 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

Спеціальності 

галузі 12 

125 Кібербезпека  

- Інформаційна та кібернетична 

безпека 

 

- Технічні системи 

інформаційного та 

кібернетичного  захисту 

 

-Управління інформаційною та 

кібернетичною безпекою 

3 2 

0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 

Інші спеціальності 2 3 

Публічне 

управління та 

адміністрування 
281 

Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

2 3 

0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 
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Примітки: 

Вступ на навчання за рахунок коштів фізичних осіб мінімальний конкурсний бал за всіма спеціальностями складає 100, виняток спеціальність 281 Публічне 

управління та адміністрування складає 120. 
 

 

 

Здобута 

попередня 

спеціальність 

Спеціальності для вступу 

Освітня програма 
Курс 

зарахування 

Термін 

навчання 

Конкурсні предмети 

Обов’язковий  

 
На вибір вступника 

код назва 

перший 

(українська 

мова) 

(К1) 

другий 

(математика) 

(К2) 

третій 

(історія 

України) 

(К2) 

третій  

(іноземна 

мова) 

(К2) 

третій 

(біологія) 

(К2) 

третій 

(фізика) 

(К2) 

третій 

(хімія) 

(К2) 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

Спеціальності 

галузі 17 

172 
Телекомунікації та 

радіотехніка 

-Телекомунікаційні системи та 

мережі 

 

- Мобільні телекомунікації та 

системи цифрового телебачення 

 

3 2 

Мотиваційний лист 
Інші спеціальності 

2 3 

Спеціальності 

галузі 12 124 Системний аналіз Системний аналіз 

3 2 

0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 

Інші спеціальності 2 3 

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва 

Спеціальності 

галузі 02 

029 

Інформаційна 

бібліотечна та архівна 

справа 

-Документознавство та 

інформаційна діяльність 

 

-Інформаційна аналітика та 

зв’язки з громадськістю 

3 2 

0,35 0,25 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 

Інші спеціальності 

2 3 

Спеціальності 

галузі 07 073 Менеджмент Менеджмент 

3 2 

0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 

Інші спеціальності 2 3 

Маркетинг 
075 Маркетинг Маркетинг 

3 2 
0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 

Інші спеціальності 2 3 

Спеціальності 

галузі 05 051 Економіка 
Економіка підприємств ІТ 

бізнесу 

3 2 

0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 

Інші спеціальності 2 3 

Спеціальності 

галузі 07 076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

3 2 

0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 

Інші спеціальності 2 3 
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Перелік конкурсних предметів зовнішнього незалежного оцінювання 2020, 2021 років та вагових коефіцієнтів до складових конкурсного балу для вступу на 

навчання на 2, 3 курс для здобуття  освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра  (НРК5) у 2023 році  

 

Здобута 

попередня 

спеціальність 

Спеціальності для вступу 

Освітня програма 
Курс 

зарахування 

Термін 

навчання 

Конкурсні предмети 

Обов’язковий На вибір вступника 

код назва 

перший 

(українська 

мова) 

(К1) 

другий 

(математика) 

(К2) 

другий 

(історія 

України) 

(К2) 

другий 

(іноземна 

мова) 

(К2) 

другий 

(біологія) 

(К2) 

другий 

(фізика) 

(К2) 

другий 

(хімія) 

(К2) 

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 

Інженерія 
програмного 

забезпечення 
121 

Інженерія програмного 

забезпечення 

- Інженерія програмного 

забезпечення 

 

- Технології цифрового 

розвитку 

3 2 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Інші 

спеціальності 
2 3 

Комп’ютерні 
науки 

122 Комп’ютерні науки 

- Комп’ютерні науки 

 

- Штучний інтелект 

3 2 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Інші 

спеціальності 
2 3 

Спеціальності 

галузі 12 
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 

3 2 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Інші 
спеціальності 

2 3 

Спеціальності 

галузі 12 

126 
Інформаційні системи 

та технології 

-Інженерія програмного 

забезпечення автоматизованих 

систем 

 

- Інформаційні системи та 

технології 

3 2 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Інші 

спеціальності 

2 3 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

Спеціальності 
галузі 12 

125 Кібербезпека  

- Інформаційна та кібернетична 

безпека 

 

- Технічні системи 

інформаційного та 

кібернетичного  захисту 

 

-Управління інформаційною та 

кібернетичною безпекою 

3 2 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Інші 

спеціальності 
2 3 

Публічне 
управління та 

адміністрування 
281 

Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

2 3 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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Примітки: 

Вступ на навчання за рахунок коштів фізичних осіб мінімальний конкурсний бал за всіма спеціальностями складає 100, виняток спеціальність 281 Публічне 

управління та адміністрування складає 120. 
 

  

 

Здобута 

попередня 

спеціальність 

Спеціальності для вступу 

Освітня програма 
Курс 

зарахування 

Термін 

навчання 

Конкурсні предмети 

Обов’язковий На вибір вступника 

код назва 

перший 

(українська 

мова) 

(К1) 

другий 

(математика) 

(К2) 

другий 

(історія 

України) 

(К2) 

другий 

(іноземна 

мова) 

(К2) 

другий 

(біологія) 

(К2) 

другий 

(фізика) 

(К2) 

другий 

(хімія) 

(К2) 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

Спеціальності 

галузі 17 

172 
Телекомунікації та 

радіотехніка 

- Телекомунікаційні системи та 

мережі 

 

- Мобільні телекомунікації та 

системи цифрового телебачення 

 

3 
2 

Мотиваційний лист 
Інші спеціальності 2 3 

Спеціальності 
галузі 12 124 Системний аналіз Системний аналіз 

3 2 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Інші спеціальності 2 3 

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва 

Спеціальності 

галузі 02 

029 

Інформаційна 

бібліотечна та архівна 

справа 

- Документознавство та 

інформаційна діяльність 

 

-Інформаційна аналітика та 

зв’язки з громадськістю 

3 2 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Інші спеціальності 

2 3 

Спеціальності 

галузі 07 073 Менеджмент Менеджмент 

3 2 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Інші спеціальності 2 3 

Маркетинг 
075 Маркетинг Маркетинг 

3 2 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Інші спеціальності 2 3 

Спеціальності 

галузі 05 051 Економіка 
Економіка підприємств ІТ 

бізнесу 

3 2 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Інші спеціальності 2 3 

Спеціальності 
галузі 07 076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

3 2 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Інші спеціальності 2 3 
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Перелік спеціальностей, вступних випробувань та вагових коефіцієнтів для прийому на навчання осіб, які здобули освітній 

ступінь  бакалавр(НРК6), освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, освітній ступінь магістр (НРК7) для здобуття 

освітнього ступеня магістра 
Спеціальності освітнього 

ступеня бакалавра 

 

Освітня програма 

  
Перелік конкурсних предметів 

код назва Курс  
Термін 

навчання 

Тест загальної 

навчальної 

компетенції (ЄВІ) 

Тест з іноземної 

мови (ЄВІ)   

Єдине фахове 

вступне 

випробування 

(ЄФВВ)  

Фаховий іспит 

121 
Інженерія програмного 

забезпечення 
Інженерія програмного забезпечення 1 1,5 0,2 0,2 - 0,6 

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 1 1,5 0,2 0,2 - 0,6 

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 1 1,5 0,2 0,2 - 0,6 

126 
Інформаційні системи та 

технології 
Інформаційні системи та технології 1 1,5 0,2 0,2 - 0,6 

125 Кібербезпека 

Інформаційна та кібернетична безпека 

1 1,5 0,2 0,2 - 0,6 
Технічні системи інформаційного та 

кібернетичного  захисту 

Управління інформаційною та 

кібернетичною безпекою 

281 
Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 
1 1,5 0,2 0,2 0,6 - 

124 Системний аналіз Інтелектуальні системи управління 1 1,5 0,2 0,2 - 0,6 

172 
Телекомунікації та 

радіотехніка (бюджет) 

Телекомунікаційні системи та мережі 

1 1,5 0,2 0,2 - 0,6 
Апаратура радіозв’язку, радіомовлення 

і телебачення 

172 
Телекомунікації та 

радіотехніка (контракт) 

Телекомунікаційні системи та мережі  

1 1,5 

Вступ на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних 

осіб за результатами розгляду  

Мотиваційних листів 
Апаратура радіозв’язку, радіомовлення 

і телебачення 

051 Економіка Економіка 1 1,5 0,2 0,2 0,6 - 
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Спеціальності освітнього 

ступеня бакалавра 

Спеціалізація 

(освітня програма) 
Курс  

Термін 

навчання 

Перелік конкурсних предметів 

код назва 

Тест загальної 

навчальної 

компетенції (ЄВІ) 

Тест з іноземної 

мови (ЄВІ) 

Єдине фахове 

вступне 

випробування 

(ЄФВВ) 

Фаховий іспит 

029 
Інформаційна бібліотечна 

та архівна справа 

Управління інформаційно-

комунікаційною діяльністю 
1 1,5 0,2 0,2 - 0,6 

073 Менеджмент 

Менеджмент організацій і 

адміністрування  
1 1,5 0,2 0,2 0,6 - 

Управління інноваційною діяльністю 

075 Маркетинг Маркетинг 1 1,5 0,2 0,2 0,6 - 

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Підприємництво та торгівля 1 1,5 0,2 0,2 0,6 - 
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Перелік 

предметних тестів єдиного вступного фахового випробування 

 

Шифр Галузь знань Код Назва спеціальності Єдине фахове вступне випробування 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка предметний тест з економіки та міжнародної економіки 

07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент предметний тест з управління та адміністрування 

075 Маркетинг предметний тест з управління та адміністрування 

076 Підприємництво та торгівля предметний тест з управління та адміністрування 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

один з предметних тестів на вибір вступника 

 


