
Перелік спеціальностей, освітніх програм та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній 

ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)  

для здобуття освітнього ступеню магістра (за кошти фізичних та / або юридичних осіб) 
 

Денна форма здобуття освіти 
 

 

Спеціальність ОС магістра 
Спеціалізація / освітня програма Вступні випробування  

Вагові 

коефіцієнти 
Курс 

Строк 

навчання 
Код Назва 

035 Філологія 

035.10 Прикладна лінгвістика; 

Прикладна лінгвістика (лінгводидактика, англійська мова) 

Прикладна лінгвістика (політична лінгвістика, англійська мова) 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) 0,75 

051 Економіка  

Міжнародна економіка / International Economics 
Економіка та безпека бізнесу 
Економіка галузевих ринків 
Агробізнес (Agrobusiness)  
Цифрова економіка / Digital Economics 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) або 

предметний тест з економіки та міжнародної 

економіки  
0,5 

Вступне випробування із тесту загальної навчальної 

компетенції (в КНТЕУ) або тест загальної 

навчальної компетентності  
0,25 

053 Психологія  Психологія 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ)  або 

предметний тест з психології та соціології 
0,5 

Вступне випробування із тесту загальної навчальної 

компетенції (в КНТЕУ) або тест загальної 

навчальної компетентності 
0,25 

061 Журналістика  Реклама 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ)  або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ)  або 

предметний тест з управління та адміністрування 
0,5 

Вступне випробування із тесту загальної навчальної 

компетенції (в КНТЕУ) або тест загальної 

навчальної компетентності 
0,25 

071 Облік і оподаткування  

Облік і податковий консалтинг 
Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі 
Фінансовий контроль та аудит 
Фінансова аналітика 
Діджитал аудит та аналіз 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ)  або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ)  або 

предметний тест з обліку та фінансів 
0,5 

Вступне випробування із тесту загальної навчальної 

компетенції (в КНТЕУ) або тест загальної 

навчальної компетентності 
0,25 

072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування  

Корпоративні фінанси 
Публічні фінанси 
Міжнародні фінанси 
Державний аудит 
Фінансові технології в бізнесі 
Управління банківським бізнесом 
Фінансове посередництво / Financial Intermediation 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ)  або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ)  або 

предметний тест з обліку та фінансів 
0,5 

Вступне випробування із тесту загальної навчальної 

компетенції (в КНТЕУ) або тест загальної 

навчальної компетентності 
0,25 



073 Менеджмент  

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / Management of 
Foreign Economic Activity 
Міжнародний менеджмент 
Менеджмент та бізнес-адміністрування у сфері гостинності / 
Management and Business Administration in Hospitality 
Туристичний та курортно-рекреаційний менеджмент / Tourism, 
Resort and Recreation Management 
Лакшері менеджмент і маркетинг (Luxury Management and 
Marketing) 
Міжнародний спортивний менеджмент та рекреація 
Управління бізнесом / Business Management 
Торговельний менеджмент / Тrade Management 
Менеджмент персоналу (HR Management) 
Менеджмент антимонопольної діяльності 
Фінансовий менеджмент / Financial Management 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) або 

предметний тест з управління та адміністрування 
0,5 

Вступне випробування із тесту загальної навчальної 

компетенції (в КНТЕУ) або тест загальної 

навчальної компетентності 
0,25 

075 Маркетинг  

Глобальний маркетинг 
Маркетинг менеджмент (Marketing Management) 
Бренд-менеджмент 
Рекламний бізнес 
Цифровий маркетинг (Digital Marketing) 
Трейд-маркетинг (Trade-marketing) 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) або 

предметний тест з управління та адміністрування 
0,5 

Вступне випробування із тесту загальної навчальної 

компетенції (в КНТЕУ) або тест загальної 

навчальної компетентності 
0,25 

076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність  

Товарознавство і комерційна логістика 
Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі 
Митна справа / Customs Affairs 
Логістика та управління ланцюгами постачання 
Категорійний менеджмент у ритейлі (Category Management in 
Retail) 
Ритейлінг та дистрибуція 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) або 

предметний тест з управління та адміністрування 
0,5 

Вступне випробування із тесту загальної навчальної 

компетенції (в КНТЕУ) або тест загальної 

навчальної компетентності 
0,25 

081 Право 

Комерційне право 

Фінансове право 

Цивільне право і процес 

Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови 0,25 

1 Курс 1р 4м   Предметний тест з права та міжнародного права 0,5 

Тест загальної навчальної компетентності 0,25 

121 
Інженерія програмного 

забезпечення 
Інженерія програмного забезпечення (Software Engineering) 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) 0,75 

122 Комп’ютерні науки  Комп’ютерні науки  

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) 0,75 

124 Системний аналіз 
Інформаційні технології та бізнес-аналітика / 
Data Science 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) 0,75 

125 Кібербезпека Безпека систем електронних комунікацій в економіці 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування(в КНТЕУ) 0,75 

181 Харчові технології  
Ресторанні технології та бізнес 

Крафтові технології 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) 0,75 



241 
Готельно-ресторанна 

справа  

Міжнародний готельний  та ресторанний бізнес /  
International Hotel and Restaurant Business 

Готельний і ресторанний девелопмент 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) 0,75 

242 Туризм  
Міжнародний туристичний бізнес / 

International Tourism Business 

Іспит з іноземної мови  (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) 0,75 

281 
Публічне управління та 

адміністрування  
Публічне управління та адміністрування  

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) або 

предметний тест з управління та адміністрування 
0,5 

Вступне випробування із тесту загальної навчальної 

компетенції (в КНТЕУ) або тест загальної 

навчальної компетентності 
0,25 

292 
Міжнародні економічні 

відносини 

Міжнародний бізнес 

Світова торгівля 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) або 

предметний тест з економіки та міжнародної 

економіки 
0,5 

Вступне випробування із тесту загальної навчальної 

компетенції (в КНТЕУ) або тест загальної 

навчальної компетентності 
0,25 

293 Міжнародне право Міжнародне право 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови 0,25 

1 Курс 1р 4м   Предметний тест з права та міжнародного права 0,5 

Тест загальної навчальної компетентності 0,25 
 

 

Заочна форма здобуття освіти 
 

Спеціальність ОС магістра Спеціалізація / освітня програма Вступні випробування 
Вагові 

коефіцієнти 
Курс 

Строк 

навчання 

035 Філологія 

035.10 Прикладна лінгвістика; 

Прикладна лінгвістика (лінгводидактика, англійська мова) 

Прикладна лінгвістика (політична лінгвістика, англійська мова) 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) 0,75 

051 Економіка  
Міжнародна економіка (International Economics) 
Економіка та безпека бізнесу 
Цифрова економіка (Digital Economics) 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) 

 або предметний тест з економіки та міжнародної 

економіки 
0,5 

Вступне випробування із тесту загальної навчальної 

компетенції (в КНТЕУ) або тест загальної 

навчальної компетентності 
0,25 

053 Психологія  Психологія 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) або 

предметний тест з психології та соціології 
0,5 

Вступне випробування із тесту загальної навчальної 

компетенції (в КНТЕУ) або тест загальної 

навчальної компетентності 
0,25 



061 Журналістика  Реклама 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) або 

предметний тест з управління та адміністрування 
0,5 

Вступне випробування із тесту загальної навчальної 

компетенції (в КНТЕУ) або тест загальної 

навчальної компетентності 
0,25 

071 Облік і оподаткування  

Облік і податковий консалтинг 
Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі 
Фінансовий контроль та аудит 
Фінансова аналітика 
Діджитал аудит та аналіз 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) або 

предметний тест з обліку та фінансів 
0,5 

Вступне випробування із тесту загальної навчальної 

компетенції (в КНТЕУ) або тест загальної 

навчальної компетентності 
0,25 

072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування  

Публічні фінанси  

Управління банківським бізнесом 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) або 

предметний тест з обліку та фінансів 
0,5 

Вступне випробування із тесту загальної навчальної 

компетенції (в КНТЕУ) або тест загальної 

навчальної компетентності 
0,25 

073 Менеджмент  

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  
(Management of Foreign Economic Activity) 
Міжнародний менеджмент 
Менеджмент та бізнес-адміністрування у сфері гостинності 
(Management and Business Administration in Hospitality) 
Туристичний та курортно-рекреаційний менеджмент  
(Tourism, Resort and Recreation Management) 
Лакшері менеджмент і маркетинг  
(Luxury Management and Marketing) 
Міжнародний спортивний менеджмент та рекреація 
Управління бізнесом (Business Management) 
Менеджмент персоналу (HR Management) 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м 
Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) або 

предметний тест з управління та адміністрування 
0,5 

Вступне випробування із тесту загальної навчальної 

компетенції (в КНТЕУ) або тест загальної 

навчальної компетентності 
0,25 

075 Маркетинг  

Глобальний маркетинг 
Маркетинг менеджмент (Marketing Management) 
Бренд-менеджмент 
Рекламний бізнес 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) або 

предметний тест з управління та адміністрування 
0,5 

Вступне випробування із тесту загальної навчальної 

компетенції (в КНТЕУ) або тест загальної 

навчальної компетентності 
0,25 

076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність  

Товарознавство і комерційна логістика 
Митна справа (Customs Affairs) 
Логістика та управління ланцюгами постачання 
Категорійний менеджмент у ритейлі  
(Category Management in Retail) 
Ритейлінг та дистрибуція 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) або 

предметний тест з управління та адміністрування 
0,5 

Вступне випробування із тесту загальної навчальної 

компетенції (в КНТЕУ) або тест загальної 

навчальної компетентності 
0,25 



081 Право 

Комерційне право 

Фінансове право 

Цивільне право і процес 

Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови 0,25 

1 Курс 1р 4м   Предметний тест з права та міжнародного права 0,5 

Тест загальної навчальної компетентності 0,25 

121 
Інженерія програмного 

забезпечення 
Інженерія програмного забезпечення (Software Engineering) 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) 0,75 

122 Комп’ютерні науки  Комп’ютерні науки 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ)  

124 Системний аналіз Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science) 
Іспит з іноземної мови або ЄВІ з іноземної мови 0,25 

1 Курс 1р 4м   
Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) 0,75 

125 Кібербезпека Безпека систем електронних комунікацій в економіці 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) 0,75 

181 Харчові технології  
Ресторанні технології та бізнес 

Крафтові технології 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) 0,75 

241 
Готельно-ресторанна 

справа  

Міжнародний готельний  та ресторанний бізнес  
(International Hotel and Restaurant Business) 
Готельний і ресторанний девелопмент 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) 0,75 

242 Туризм  
Міжнародний туристичний бізнес  

(International Tourism Business) 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) 0,75 

281 
Публічне управління та 

адміністрування  
Публічне управління та адміністрування    

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) або 

предметний тест з управління та адміністрування 
0,5 

Вступне випробування із тесту загальної навчальної 

компетенції (в КНТЕУ) або тест загальної 

навчальної компетентності 
0,25 

292 
Міжнародні економічні 

відносини  

Міжнародний бізнес 

Світова торгівля 

Іспит з іноземної мови (в КНТЕУ) або ЄВІ з 

іноземної мови 
0,25 

1 Курс 1р 4м   

Фахове вступне випробування (в КНТЕУ) або 

предметний тест з економіки та міжнародної 

економіки 
0,5 

Вступне випробування із тесту загальної навчальної 

компетенції (в КНТЕУ) або тест загальної 

навчальної компетентності 
0,25 

293 Міжнародне право Міжнародне право 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови 0,25 

1 Курс 1р 4м   Предметний тест з права та міжнародного права 0,5 

Тест загальної навчальної компетентності 0,25 

 


