
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» 

 На основі повної загальної середньої освіти Вступники мають право подавати сертифікати Українського центру оцінювання якості 

освіти, видані у 2018, 2019,2020 та 2021 році з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених у Правилах прийому до ПВНЗ 

«Нікопольський економічний університет» у 2021 році. 

№ п/п Код та найменування 
спеціальності 

Перелік конкурсних предметів сертифікатів ЗНО Мінімальна 
кількість 
балів ЗНО 

Ліцензійні 
обсяги 

Терміни 
навчання 
 

Форма навчання 

1 073 «Менеджмент 1.Українська мова та література 
2.Математика 
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, 
або географія, або фізика, або хімія (за вибором) 
 

100 
100 
100 

50 
 

4р. 
4р.4міс 
 

Денна 
Заочна 
 

2 071 «Облік і оподаткування 1.Українська мова та література 
2.Математика 
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, 
або географія, або фізика, або хімія (за вибором) 
 

100 
100 
100 

50 
 

4р. 
4р.4міс 
 

Денна 
Заочна 
 

3 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування»* 

1.Українська мова та література 
2.Математика 
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, 
або географія, або фізика, або хімія (за вибором) 
 

100 
100 
100 

50 
 

4р. 
4р.4міс 
 

Денна 
Заочна 
 

4 075 «Маркетинг»* 1.Українська мова та література 
2.Математика 
3.Історія України, або іноземна мова, або біологія, 
або географія, або фізика, або хімія (за вибором) 
 

100 
100 
100 

50 
 

4р. 
4р.4міс 
 

Денна 
Заочна 
 

*неакредитовані 

 

Заява подається в електронній формі через особистий кабінет вступника. 



ВСТУП БЕЗ ЗНО для пільгових категорій вступників (подача заяв в паперовій формі) 
СПІВБЕСІДИ ВСТУПНІ ІСПИТИ 
• особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту»; 
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на 
• прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за 
результатами співбесіди;  
• особи з інвалідністю, якінеспроможні відвідувати заклад освіти (за 
рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту 
населення) 

•особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 
учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які 
проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) 
в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження 
військової служби громадянами України;  
• діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа. 
Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами 
вступних іспитів 2020 року зовнішнього незалежного оцінювання 2018-
2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017-2020 
років - з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо 
отакі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану 
(закриту) конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої 
освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця 
державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві 
зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість 
переведення в межах вступної кампанії на місця державного або 
регіонального замовлення»), 
 • особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2019 року 
включно;  
• громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за 
кордоном у період між 01 вересня 2020 року та ЗО листопада 2021 року. 

 

 

 

 

 



ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021 

 

І ЕТАП ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 

Початок прийому заяв та документів 14.07.2021 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, 

вступних іспитів, творчий конкурс 

16.07.2021 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання 

23.07. 2021 18:00 – денна ф.н. 

11.08.2021 – заочна ф.н. 

 

ІІ ЕТАП ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ – тільки заочна форма навчання 

Початок прийому заяв та документів 19.10.2021 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, 

вступних іспитів, творчий конкурс 

17.11.2021 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання 

17.11.2021 

 

На старші курси на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, ПВНЗ «Нікопольський 

економічний університет» приймає на другий або третій курс (з нормативним строком навчання) осіб, які здобули 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненою (на 3 курс) та неспорідненою (на 2 курс) 

спеціальністю. 

 

 

 

 



Документи, що подаються  абітурієнтом для вступу в Університет: 

 копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 

 копію ідентифікаційного коду; 

 копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у 

призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);  

 оригінал та копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі 

якого здійснюється вступ, додаток до нього;  

 копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої 

освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / 

єдиного вступного іспиту (у визначених цими Умовами випадках);  

 копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі 

повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом. 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

 


