
Таблиця 2 

до Правил прийому на навчання в ОТЕІ КНТЕУ 

для здобуття вищої освіти 

в 2021 році 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання в Одеський торговельно-економічний 

інститут Київського національного торговельно-економічного університету для здобуття вищої освіти за освітним 

ступенем Бакалавр на основі  здобутого 

                                           -  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (МС),  

                                           -  освітньо-професійного ступеня – фахового молодшого бакалавра (ФМБ),  

                                           -  освітнього ступеня – молодшого бакалавра (МБ)  

на перший (за скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на 

вакантні місця) 

 

                      Вагові коефіцієнти вступних випробувань у конкурсному балі :  перший предмет К1=0,25, 

                                                                                                                                     другий предмет К2=0,25, 

                                                                                                                                     фахове вступне випробування К3=0,5. 

Мінімальний бал для участі у конкурсі (фахового випробування та у сертифікатах ЗНО) – 100. 

 

Денна, Бакалавр (перший курс зі скороченим строком навчання / другий (третій) курс з нормативним строком навчання) 
Споріднені спеціальності / Інші 

спеціальності ОКР Молодший 

спеціаліст, ОПС Фаховий молодший 

бакалавр, ОС молодший бакалавр 

Спеціальності 

ОС бакалавр 

в ОТЕІ КНТЕУ 

Спеціалізація 
 

(освітня 

програма) 

Вступні 

випробування 

Курс 

та 

строк 

навчання 
Назва Код Шифр Назва 

051 Економіка 

Можливий прийом на навчання з 

усіх спеціальностей 
051 Економіка 

Економіка 

бізнесу  

або 

Міжнародна 

економіка  

Фахове вступне випробування та 

ЗНО з 2х предметів : українська 

мова і література / історія України 

/ іноземна мова / біологія / 

географія / фізика / хімія / 

математика 

3 Курс, 

 

1р 10м 



072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Фінанси і кредит 5.03050801 

072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Державні 

фінанси  

Фіксована КП : ЗНО з української 

мови і літератури та математики 

Фахове вступне випробування 

Небюджетна КП – як вступ з усіх 

спеціальностей 

1 курс 

 

1р 10м Фінанси, банківська справа та 

страхування 
072 

Економіка підприємства 5.03050401 

072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Державні 

фінанси  

Фахове вступне випробування та 

ЗНО з 2х предметів : українська 

мова і література / історія України 

/ іноземна мова / біологія / 

географія / фізика / хімія / 

математика 

3 курс 

 

1р 10м 

Прикладна статистика 5.03050601 

Фінанси і кредит 5.03050801 

Оціночна діяльність 5.03050802 

Бухгалтерський облік 5.03050901 

Економіка 051 

Облік і оподаткування 071 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
072 

Менеджмент 073 

Можливий прийом на навчання з 

усіх інших спеціальностей 
072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Державні 

фінанси  

Фахове вступне випробування та 

ЗНО з 2х предметів : українська 

мова і література / історія України 

/ іноземна мова / біологія / 

географія / фізика / хімія / 

математика  

2 курс 

 

2р 10м 

073 Менеджмент 

Можливий прийом на навчання з 

усіх спеціальностей 
073 Менеджмент 

Готельно-

ресторанний 

менеджмент  

або 

Туристичний 

менеджмент  

Фахове вступне випробування та 

ЗНО з 2х предметів : українська 

мова і література / історія України 

/ іноземна мова / біологія / 

географія / фізика / хімія / 

математика  

3 курс 

 

1р 10м 

 

 

 



 

 

Заочна, Бакалавр (перший курс зі скороченим строком навчання / другий (третій) курс з нормативним строком навчання) 

 

Споріднені спеціальності / Інші 

спеціальності ОКР Молодший 

спеціаліст, ОПС Фаховий молодший 

бакалавр, ОС молодший бакалавр 

Спеціальності 

ОС бакалавр 

в ОТЕІ КНТЕУ 

Спеціалізація 
 

(освітня 

програма) 

Вступні 

випробування 

Курс 

та 

строк 

навчання 
Назва Код Шифр Назва 

051 Економіка 

Можливий прийом на навчання з 

усіх спеціальностей 
051 Економіка 

Економіка 

бізнесу  

або 

Міжнародна 

економіка  

Фахове вступне випробування та 

ЗНО з 2х предметів : українська 

мова і література / історія України 

/ іноземна мова / біологія / 

географія / фізика / хімія / 

математика 

3 Курс, 

 

2р 6м 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Фінанси і кредит 5.03050801 

072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Державні 

фінанси  

Фахове вступне випробування та 

ЗНО з 2х предметів : українська 

мова і література / історія України 

/ іноземна мова / біологія / 

географія / фізика / хімія / 

математика 

1 курс 

 

2р 6м 

Економіка підприємства 5.03050401 

Бухгалтерський облік 5.03050901 

Прикладна статистика 5.03050601 

Оціночна діяльність 5.03050802 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
072 

Менеджмент 073 

Економіка 051 

Облік і оподаткування 071 

Економіка підприємства 5.03050401 

072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Державні 

фінанси  

Фахове вступне випробування та 

ЗНО з 2х предметів : українська 

мова і література / історія України 

/ іноземна мова / біологія / 

3 курс 

 

2р 6м 

Прикладна статистика 5.03050601 

Фінанси і кредит 5.03050801 

Оціночна діяльність 5.03050802 

Бухгалтерський облік 5.03050901 



Економіка 051 географія / фізика / хімія / 

математика Облік і оподаткування 071 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
072 

Менеджмент 073 

Можливий прийом на навчання з 

усіх інших спеціальностей 
072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Державні 

фінанси  

Фахове вступне випробування та 

ЗНО з 2х предметів : українська 

мова і література / історія України 

/ іноземна мова / біологія / 

географія / фізика / хімія / 

математика  

2 курс 

 

3р 6м 

073 Менеджмент 

Можливий прийом на навчання з 

усіх спеціальностей 
073 Менеджмент 

Готельно-

ресторанний 

менеджмент  

або 

Туристичний 

менеджмент  

Фахове вступне випробування та 

ЗНО з 2х предметів : українська 

мова і література / історія України 

/ іноземна мова / біологія / 

географія / фізика / хімія / 

математика  

3 курс 

 

2р 6м 

 

Мінімальний бал для участі у конкурсі (фахового вступного випробування та у сертифікатах ЗНО) – 100. 

Вагові коефіцієнти вступних випробувань у конкурсному балі :  перший предмет К1=0,25, 

                                                                                                               другий предмет К2=0,25, 

                                                                                                               фахове вступне випробування К3=0,5. 

Навчання за заочною формою здобуття освіти в ОТЕІ КНТЕУ здійснюється виключно за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб. 

 

 


