
 

Таблиця 4  

до Правил прийому на навчання в ОТЕІ КНТЕУ 

для здобуття вищої освіти 

в 2021 році 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОТЕІ КНТЕУ НА ВСТУП У 2021р. 
 

    ОС Молодший бакалавр  на основі повної загальної середньої освіти, денна та заочна  форма здобуття освіти 
 

Назва конкурсної пропозиції Вид пропозиції * Освітня програма Строк навчання 

035 Філологія 

Філологія_Молодший бакалавр_денна відкрита / 

небюджетна 

відкрита / 

небюджетна 
035.041 Германські мови та 

літератури (переклад включно) 

перша – англійська 

1 рік 

10 місяців 
Філологія_Молодший бакалавр_заочна_сесії І-V небюджетна 

051 Економіка 

Економіка бізнесу_Молодший 

бакалавр_денна_відкрита / небюджетна відкрита / 

небюджетна 

Економіка бізнесу 
 

або 
 

Міжнародна економіка 

1 рік 

10 місяців 

Міжнародна економіка_Молодший бакалавр_денна 

_ відкрита / небюджетна 

Економіка бізнесу / Міжнародна економіка_ 

Молодший бакалавр_заочна_сесії І-V 
небюджетна 

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

Фінанси, банківська справа та страхування_ 

Молодший бакалавр_денна_відкрита / небюджетна 

відкрита / 

небюджетна Фінанси, банківська справа  

та страхування 

1 рік 

10 місяців Фінанси, банківська справа та страхування_ 

Молодший бакалавр_заочна_сесії І-V 
небюджетна 

073 Менеджмент 

Готельно-ресторанний менеджмент_Молодший 

бакалавр _денна_відкрита / небюджетна відкрита / 

небюджетна 
Готельно-ресторанний менеджмент 

 

або 
 

Туристичний менеджмент 

1 рік 

10 місяців 

Туристичний менеджмент_Молодший бакалавр 

_денна_ відкрита / небюджетна 

Готельно-ресторанний менеджмент / Туристичний 

менеджмент_Молодший бакалавр_заочна_сесії І-V 
небюджетна 



 

 
 

 

ОС Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, денна форма здобуття освіти 

 

Назва конкурсної пропозиції 
Вид 

пропозиції * 
Освітня програма 

Строк 

навчання 

035 Філологія 

Філологія_Бакалавр після ПЗСО_ денна 

_відкрита / небюджетна 

відкрита / 

небюджетна 

035.041 Германські мови та літератури 

(переклад включно) перша – англійська 

3 роки 

10 місяців 

051 Економіка 

Економіка бізнесу_Бакалавр після ПЗСО 

_денна _відкрита / небюджетна 
відкрита / 

небюджетна 

Економіка бізнесу 
або 

Міжнародна економіка 

3 роки 

10 місяців 
Міжнародна економіка_Бакалавр після ПЗСО 

_денна _відкрита / небюджетна 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Державні фінанси_Бакалавр після ПЗСО 

_денна_ відкрита / небюджетна 

відкрита / 

небюджетна 
Державні фінанси 

3 роки 

10 місяців 

073 Менеджмент 

Готельно-ресторанний менеджмент _Бакалавр 

після ПЗСО_денна_відкрита / небюджетна 
відкрита / 

небюджетна 

Готельно-ресторанний менеджмент 
або 

Туристичний менеджмент 

3 роки 

10 місяців 
Туристичний менеджмент_Бакалавр після 

ПЗСО _денна_відкрита / небюджетна 

 

 

 



 

 

 

 
 

ОС Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, заочна форма здобуття освіти 

 

Назва конкурсної пропозиції 
Вид 

пропозиції * 
Освітня програма 

Строк 

навчання 

035 Філологія 

Філологія_ Бакалавр після ПЗСО 

_заочна_сесії І-V 
небюджетна 

035.041 Германські мови та літератури 

(переклад включно) перша – англійська 
4 р. 6 міс. 

051 Економіка 

Економіка бізнесу_Бакалавр після 

ПЗСО_заочна _сесії І-V 

небюджетна 

Економіка бізнесу 
або 

Міжнародна економіка 

4 роки 

6 місяців 
Міжнародна економіка_Бакалавр 

_ПЗСО_заочна _сесії І-V 

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

Державні фінанси_Бакалавр після 

ПЗСО_заочна_сесії І-V 
небюджетна Державні фінанси 

4 роки 

6 місяців 

073 Менеджмент 

Готельно-ресторанний менеджмент_ 

Бакалавр після ПЗСО_заочна_ сесії І-V 

небюджетна 

Готельно-ресторанний менеджмент 
або 

Туристичний менеджмент 

4 роки 

6 місяців 
Туристичний менеджмент Бакалавр 

після ПЗСО_заочна_ сесії І-V 

 

 

 



 

 

     За іншою спеціальністю та іншою формою навчання на основі повної загальної середньої освіти для вступу осіб, які не 

   менше одного року здобувають освітній ступінь бакалавра та виконують в повному обсязі індивідуальний навчальний план 

 

ОС Бакалавр,  денна(тільки спеціальність_072) та заочна форма здобуття освіти 

 

Назва конкурсної пропозиції 
Вид 

пропозиції * 
Освітня програма 

Строк 

навчання 

035 Філологія 

На 2 курс_Філологія_ Бакалавр після ПЗСО_ 

заочна_ сесії І-V 
небюджетна 

035.041 Германські мови та літератури 

(переклад включно) перша – англійська 
3 р. 6 міс. 

051 Економіка 

На 2 курс_Економіка бізнесу_Бакалавр після 

ПЗСО _заочна _сесії І-V 

небюджетна 

Економіка бізнесу 
або 

Міжнародна економіка 

3 роки 

6 місяців 
На 2 курс_Міжнародна економіка_Бакалавр_ 

ПЗСО _заочна _сесії І-V 

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

На 2 курс_Державні фінанси_Бакалавр після 

ПЗСО_ денна / заочна_ сесії І-V 
небюджетна Державні фінанси 

3 роки 

6 місяців 

073 Менеджмент 

На 2 курс_Готельно-ресторанний менеджмент 

_Бакалавр після ПЗСО_заочна_ сесії І-V 

небюджетна 

Готельно-ресторанний менеджмент 
або 

Туристичний менеджмент 

3 роки 

6 місяців 
На 2 курс_Туристичний менеджмент 

Бакалавр після ПЗСО_заочна_ сесії І-V 

 

 

 



 

           

        ОС Бакалавр  на основі здобутого  -  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (МС),  

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

                                                                                  -  освітнього ступеня – молодшого бакалавра (МБ)  

  Денна форма здобуття освіти 

Назва конкурсної пропозиції Вид пропозиції * Освітня програма Строк навчання 

035 Філологія 

Філологія_Бакалавр після МС_ денна_сесії І-ІІІ 

небюджетна 

035.041 Германські мови та 

літератури (переклад включно) 

перша – англійська 

1 рік 

10 місяців 
На 3 курс_Філологія після МС_денна_сесії І-ІІІ 

051 Економіка 

Економіка бізнесу_Бакалавр після МС_денна_сесії1-3 

небюджетна 

Економіка бізнесу 
або 

Міжнародна економіка 

1 рік 

10 місяців 
Міжнародна економіка_Бакалавр після МС_денна 

_сесії І-ІІІ 

На 3 курс Економіка бізнесу / Міжнародна економіка 

_Бакалавр після МС_денна_сесії І-ІІІ 

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

Державні фінанси_Бакалавр після МС_денна 

_фіксована / небюджетна_сесії І-ІІІ 

фіксована / 

небюджетна 
Державні фінанси 

1 рік 

10 місяців 

На 2(3) курс_Державні фінанси_Бакалавр після МС 

_денна_сесії І-ІІІ 
небюджетна 

2(1) роки 

10 місяців 

073 Менеджмент 

Готельно-ресторанний менеджмент_Бакалавр після 

ПЗСО_денна_сесії І-ІІІ 

небюджетна 

Готельно-ресторанний менеджмент 
або 

Туристичний менеджмент 

1 рік 

10 місяців 

Туристичний менеджмент_Бакалавр після ПЗСО 

_денна_сесії І-ІІІ 

На 3 курс_Готельно-ресторанний менеджмент / 

Туристичний менеджмент після МС_денна_сесії І-ІІІ 

 



 
 

        ОС Бакалавр  на основі  здобутого  -  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (МС),  

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

                                                                                  -  освітнього ступеня – молодшого бакалавра (МБ)  

  Заочна форма здобуття освіти 

Назва конкурсної пропозиції Вид пропозиції * Освітня програма Строк навчання 

035 Філологія 

Філологія_Бакалавр після МС_ заочна_сесії І-V 

небюджетна 

035.041 Германські мови та 

літератури (переклад включно) 

перша – англійська 

2 роки 

6 місяців 
На 3 курс_Філологія після МС_заочна_сесії І-V 

051 Економіка 

Економіка бізнесу_Бакалавр після МС_заочна 

_сесії І-V 

небюджетна 

Економіка бізнесу 
або 

Міжнародна економіка 

2 роки 

6 місяців 
Міжнародна економіка_Бакалавр після МС_заочна 

_сесії І-V 

На 3 курс Економіка бізнесу / Міжнародна 

економіка_Бакалавр після МС_заочна_сесії І-V 

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

Державні фінанси_Бакалавр після МС_заочна  

_сесії І-V 
небюджетна Державні фінанси 

2 роки 

6 місяців 

На 2(3) курс_Державні фінанси_Бакалавр після МС 

_денна 

3(2) роки 

6 місяців 

073 Менеджмент 

Готельно-ресторанний менеджмент_Бакалавр після 

ПЗСО_заочна_сесії І-V 

небюджетна 

Готельно-ресторанний менеджмент 
або 

Туристичний менеджмент 

2 роки 

6 місяців 

Туристичний менеджмент_Бакалавр після ПЗСО 

_заочна_сесії І-V 

На 3 курс_Готельно-ресторанний менеджмент / 

Туристичний менеджмент після МС_заочна_сесії І-V 

 



 

 

                                              ОС Магістр на основі здобутого : 

                                                                   -  освітнього ступеня Бакалавр,  

                                                                                             -  освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст,  

                                                                -  освітнього ступеня Магістр 

       денна та заочна  форма здобуття освіти 
 

Назва конкурсної пропозиції 
Вид 

пропозиції * 
Освітня програма 

Строк 

навчання 

071 Облік і оподаткування 

Облік і оподаткування_Магістр_денна 

небюджетна Облік і оподаткування 
1 рік 

4 місяці 
Облік і оподаткування_Магістр після Магістра_денна 

Облік оподаткування_Магістр / Магістр після 

Магістра_заочна_ сесії І-V 

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

Державні фінанси_Магістр_денна 

небюджетна Державні фінанси 
1 рік 

4 місяці 
Державні фінанси_Магістрр після Магістра_денна 

Державні фінанси_Магістр / Магістр після 

Магістра_заочна_ сесії І-V 

 

      * Відкрита конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція для вступу на місця за державним замовленням (в межах 

         максимального обсягу), а також для навчання за контрактом. 

         Фіксована (закрита) конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць за 

         державним замовленням, а також для навчання за контрактом. 

         Небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця за державним замовленням, 

         для навчання виключно за контрактом. 


