
ПЕРЕЛІК 

КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ В СЕРТИФІКАТІ ЗНО 2018 р. ВИЗНАЧЕНИХ 

КНТЕУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ПОВНОЇ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (бюджетні конкурсні пропозиції) 
 

Спеціальності 
Перелік конкурсних предметів 

Ваговий 

коефіцієнт 

Мінімальний 

бал Назва 

035 Філологія 

Українська мова та література 

Іноземна мова (англійська мова) 

Історія України або Географія 

0,3 

0,4 

0,2 

100 

100 

100 

241 Готельно-ресторанна справа Українська мова та література 

Іноземна мова 

Географія або Математика 

0,3 

0,35 

0,25 

100 

100 

100 

242 Туризм 

292 Міжнародні економічні відносини 

293 Міжнародне право 

Українська мова та література 

Іноземна мова 

Історія України або 

Математика 

0,3 

0,35 

0,25 

100 

100 

100 

061 Журналістика 

Українська мова та література 

Історія України 

Іноземна мова або Математика 

0,5 

0,2 

0,2 

115 

100 

100 

081 Право 

Українська мова та література 

Історія України 

Іноземна мова або Математика 

0,3 

0,4 

0,2 

100 

100 

100 

051 Економіка 

Українська мова та література 

Математика 

Іноземна мова або Географія 

0,3 

0,35 

0,25 

100 

100 

100 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

073 Менеджмент 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

281 Публічне управління та адміністрування 

Українська мова та література 

Математика 

Іноземна мова або Історія 

України 

0,3 

0,35 

0,25 

100 

100 

100 

121 Інженерія програмного забезпечення 
Українська мова та література 

Математика 

Іноземна мова або Фізика 

0,3 

0,35 

0,25 

100 

100 

100 

122 Комп’ютерні науки 

125 Кібербезпека 

124 Системний аналіз (вага балу за успішне закінчення 

підготовчих курсів КНТЕУ – 0,05) + до 20 додаткових 

балів до оцінки сертифіката ЗНО з математики 

учасникам Всеукраїнської олімпіади КНТЕУ  

Українська мова та література 

Математика 

Іноземна мова або Фізика 

0,3 

0,35 

0,2 

100 

100 

100 

181 Харчові технології (вага балу за успішне закінчення 

підготовчих курсів КНТЕУ – 0,05) + до 20 додаткових 

балів до оцінки сертифіката ЗНО з математики 

учасникам Всеукраїнської олімпіади КНТЕУ 

Українська мова та література 

Математика 

Хімія або Біологія 

0,3 

0,35 

0,2 

100 

100 

100 

053 Психологія 

Українська мова та література 

Біологія 

Іноземна мова або Математика 

0,3 

0,35 

0,25 

100 

100 

100 



 

7 пріоритетних заяв на 4 спеціальності 
У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2016, 

2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки 

з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів ЗНО 

2018 року. 

Для конкурсного відбору осіб, зараховуються бали сертифіката(ів) ЗНО з трьох 

конкурсних предметів. 

Творчий залік для визначення достатності рівня творчих здібностей вступника для 

участі в конкурсному відборі за спеціальністю 061 «Журналістика» (акредитована програма 

«Реклама і зв’язки з громадськістю») у Київському національному торговельно-

економічному університеті не проводиться (виключений з переліку обов'язкових вступних 

випробувань). 

Конкурсний бал розраховується за формулою: 

КБ (конкурсний бал) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ, 

 

де:  

П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого 

та другого предметів;  

П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього 

предмета або творчого конкурсу;  

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, 

ОУ – бали за успішне закінчення підготовчих курсів КНТЕУ на спеціальності 124 

«Системний аналіз» 181 «Харчові технології» 

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлені КНТЕУ з точністю до 

0,01.  

К1, К2, К3 встановлені на рівні не менше 0,2 кожний;  

К4 встановлено на рівні 0,1;  

К5 встановлено на рівні 0,05 для спеціальностей наведених у додатку 1 (124 

«Системний аналіз» та 181 «Харчові технології»).  

Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 дорівнює 1. 

Учасникам Всеукраїнської олімпіади КНТЕУ за спеціальностями 124 «Системний 

аналіз» 181 «Харчові технології» нараховується, за умови вступу на ці спеціальності, до 

20 додаткових балів до оцінки сертифіката ЗНО з математики, але не вище 200 балів за 

предмет. 

 

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський 

(СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: 

РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій КНТЕУ; 

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності 124 

«Системний аналіз» та 181 «Харчові технології», які передбачені в Переліку 

спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 1), та 1,00 в інших випадках; 

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня 

завершення подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у 

закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках; 

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він 

встановлюється таким, що дорівнює 200. 

 


