КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Перелік спеціальностей (освітніх програм) для здобуття ступеня БАКАЛАВРА на основі ОКР молодшого спеціаліста
Вступ на навчання здійснюється за результатами:
1. ЗНО з української мови і літератури (2017, 2018, 2019 або 2020 року)
2. ЗНО з математики (бюджет або контракт) або з Історії України (тільки контракт) (2017, 2018, 2019 або 2020 року)
3. Фахового вступного випробування в КНТЕУ
Денна форма здобуття освіти
2 курс
3 курс
(з нормативним
(з нормативним
Спеціальність
строком навчання)
строком навчання)
2р. 10м.
1р. 10м.
Міжнародна економіка
Економіка бізнесу
Економіка галузевих
051
ринків
Економіка
Корпоративні фінанси
Економічна кібернетика
Облік і оподаткування
071
Фінансовий контроль та
Облік і оподаткування
аудит
Державні та
Державні фінанси
муніципальні фінанси
(споріднені)
(не споріднені)
Банківська справа
Банківська справа
(не споріднені)
(споріднені)
Управління державними Управління державними
фінансовими ресурсами фінансовими ресурсами
072
(не споріднені)
(споріднені)
Фінансове
Фінансове
Фінанси, банківська
посередництво
посередництво
справа та страхування
(не споріднені)
(споріднені)
Страхування (не
Страхування
споріднені)
(споріднені)
Податкова справа (не
Податкова справа
споріднені)
(споріднені)
Корпоративні фінанси
(не споріднені)
Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності
Управління бізнесом
Торговельний
менеджмент
073
Менеджмент персоналу
Управління в сфері
Менеджмент
економічної конкуренції
075
Маркетинг

Маркетинг
(не споріднені)
Рекламний бізнес
(не споріднені)
-

076
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

281
Публічне управління
та адміністрування

Публічне управління та
адміністрування
(не споріднені)

Заочна форма здобуття освіти
1 курс
2 курс
(зі скороченим строком
(з нормативним
навчання)
строком навчання)
2р. 6м.
3р. 6м.
Міжнародна економіка
Економіка бізнесу
-

-

Цифрова економіка
Облік і оподаткування
Фінансовий контроль та
аудит
Державні та
муніципальні фінанси
(споріднені)
Банківська справа
(споріднені)

Публічні фінанси
(не споріднені)
Банківська справа
(не споріднені)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності
Управління бізнесом

-

-

-

-

-

-

-

Готельний і
Готельний і ресторанний
ресторанний
менеджмент
менеджмент
Туристичний
Туристичний
менеджмент
менеджмент
Маркетинг (споріднені)
Рекламний бізнес
(споріднені)
Оптова і роздрібна
торгівля
Товарознавство і
комерційна логістика
Товарознавство та
організація зовнішньої
торгівлі
Митна справа
Логістична діяльність
Публічне управління та
адміністрування
(споріднені)

-

Маркетинг

Маркетинг

Рекламний бізнес

Рекламний бізнес

Оптова і роздрібна
торгівля
Товарознавство і
комерційна логістика

-

-

-

Митна справа
Публічне управління та
адміністрування

Публічне управління
та адміністрування

Таблиця спорідненості спеціальностей ОКР «молодшого спеціаліста» та ОС «бакалавра» наведена в Таблиці 2 до Правил прийому на навчання до КНТЕУ в 2020 році.
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Вступ на навчання здійснюється за результатами:
1. ЗНО з української мови і літератури (2017, 2018, 2019 або 2020 року)
2. Фахового вступного випробування в КНТЕУ

Спеціальність
053 Психологія

Денна форма здобуття освіти
2 курс
3 курс
(з нормативним
(з нормативним
строком навчання)
строком навчання)
2р. 10м.
1р. 10м.
Практична психологія
-

054 Соціологія

-

061 Журналістика

-

081 Право

-

Реклама і зв’язки з
громадськістю
Комерційне право

-

Цивільне право і процес

-

Фінансове право
Правове забезпечення
безпеки
підприємницької
діяльності
Комп’ютерні науки
(споріднені)
Системний аналіз
Безпека інформаційних і
комунікаційних систем в
економіці

122 Комп’ютерні науки
124 Системний аналіз
125 Кібербезпека

-

Комп’ютерні науки
(не споріднені)
-

181 Харчові технології

-

Ресторанні технології

241 Готельно-ресторанна
справа

-

Готельно-ресторанна
справа
-

242 Туризм

Міжнародний туризм
Економіка і організація
туризму

-

Заочна форма здобуття освіти
1 курс
2 курс
(зі скороченим строком
(з нормативним
навчання)
строком навчання)
2р. 6м.
3р. 6м.
Практична психологія
Соціологія економічної
діяльності
Комерційне право
Цивільне право і
процес
Фінансове право
Правове забезпечення
безпеки
підприємницької
діяльності
-

-

-

-

Технологія та
організація
ресторанного бізнесу
Готельно-ресторанна
справа
-

-

Міжнародний туризм
-

Таблиця спорідненості спеціальностей ОКР «молодшого спеціаліста» та ОС «бакалавра» наведена в Таблиці 2 до Правил прийому на навчання
до КНТЕУ в 2020 році. www.knute.edu.ua
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