
ВИПУСКНИКИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ 
«БАКАЛАВР»!

Запрошуємо на навчання для здобуття 
освітнього ступеня «МАГІСТР» 

в одному  з найпрестижніших закладів 
вищої освіти 

КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ 



Умови вступу на навчання 
для здобуття освітнього ступеня 

«МАГІСТР»

на основі здобутого освітнього ступеня 
«БАКАЛАВР»

в 2021 році



СТРУКТУРА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Кафедра світової економіки, кафедра міжнародного 
менеджменту, кафедра міжнародного, цивільного та 

комерційного права, кафедра адміністративного, фінансового та 
інформаційного права, кафедра правового забезпечення безпеки 
бізнесу, кафедра сучасних європейських мов, кафедра філософії, 

політології та соціології

Кафедра банківської справи, кафедра фінансів, кафедра обліку 
та оподаткування,  кафедра фінансового обліку та аудиту, 

кафедра статистики та економетрії

Кафедра цифрової економіки та системного аналізу, кафедра  
інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки, 
кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем,  

кафедра вищої та прикладної математики

Кафедра іноземної філології та перекладу, кафедра 
журналістики та реклами, кафедра маркетингу, кафедра 

торговельного підприємництва та логістики, кафедра 
товарознавства та митної справи, кафедра товарознавства, 

управління безпечністю та якістю 

Кафедра технології та організації  ресторанного господарства,  
кафедра готельно-ресторанного бізнесу, кафедра туризму та 
рекреації, кафедра інженерно-технічних дисциплін, кафедра 

фізичної культури

Кафедра економічної теорії та  конкурентної політики,  
кафедра економіки та фінансів підприємства, кафедра 
менеджменту, кафедра психології, кафедра публічного 

управління та адміністрування



ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРАВА

293 Міжнародне право Міжнародне право (денна, заочна)

073 Менеджмент 
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  (денна, заочна)

Міжнародний менеджмент (денна, заочна)

081 Право 

Комерційне права  (денна, заочна)

Цивільне право і процес (денна, заочна)

Фінансове право (денна, заочна)

Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності (денна, заочна)

051 Економіка Міжнародна економіка (денна, заочна)

292 Міжнародні економічні 

відносини

Міжнародний бізнес (денна, заочна)

Світова торгівля (денна, заочна)



ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ФАКУЛЬТЕТ ТОРГІВЛІ ТА МАРКЕТИНГУ

075 Маркетинг

Маркетинг менеджмент (денна, заочна)

Рекламний бізнес (денна, заочна)

Бренд-менеджмент (денна, заочна)

Цифровий маркетинг (денна)

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Організація оптової та роздрібної торгівлі (денна, заочна)

Товарознавство і комерційна логістика (денна, заочна)

Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі (денна)

Митна справа (денна, заочна)

Логістика та управління ланцюгами постачання (денна, заочна)

Категорійний менеджмент у ритейлі (денна, заочна)

035 Філологія
035.10 Прикладна лінгвістика;

Прикладна лінгвістика (лінгводидактика, англійська мова ) - (денна)

061 Журналістика Реклама (денна, заочна)



ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

241 Готельно-ресторанна 

справа

Міжнародний готельний бізнес (денна, заочна)

Готельний і ресторанний девелопмент (денна, заочна)

181 Харчові технології
Ресторанні технології та бізнес (денна, заочна)

Крафтові технології (денна, заочна)

073 Менеджмент

Готельний і ресторанний менеджмент (денна, заочна)

Туристичний та курортно-рекреаційний менеджмент (денна, заочна)

Лакшері менеджмент і маркетинг (денна, заочна)

Міжнародний спортивний менеджмент та рекреація (денна, заочна)

242 Туризм
Міжнародний туристичний бізнес  (денна, заочна)

Міжнародний івент-менеджмент в туризмі (денна)



ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

053 Психологія Психологія (денна, заочна)

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 
Корпоративні фінанси (денна)

051 Економіка

Економіка та безпека бізнесу  (денна, заочна)

Фінансовий менеджмент (денна)

Агробізнес (денна)

073 Менеджмент

Управління бізнесом (денна, заочна)

Торговельний менеджмент (денна)

Менеджмент персоналу  (денна)

Менеджмент антимонопольної діяльності (денна)

281 Публічне управління 

та адміністрування

Публічне управління та адміністрування (денна, 
заочна)



ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Публічні фінанси (денна, заочна)

Міжнародні фінанси (денна)

Страховий менеджмент (денна)

Державний аудит (денна)

Фінансові технології в бізнесі (денна)

Управління банківським бізнесом (денна, заочна)

Фінансове посередництво (денна)

Фінансове брокерство (денна)

071 Облік і оподаткування

Облік і податковий консалтинг (денна, заочна)

Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі (денна, заочна)

Фінансовий контроль та аудит (денна. заочна)

Фінансова аналітика (денна, заочна)

Діджитал аудит та аналіз (денна)



ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

051 Економіка Цифрова економіка (денна, заочна)

122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки (денна)

121 Інженерія 

програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення (денна, заочна)

124 Системний аналіз
Інформаційні технології та бізнес-аналітика (денна, 
заочна)  ліцензується



МАГІСТЕРСЬКІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ВИКЛАДАННЯ
денна форма здобуття освіти

051 Економіка  Міжнародна економіка 
International Economics

Фінансовий менеджмент
Financial Management 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
Management of Foreign Economic Activity

Торговельний менеджмент 

073 Менеджмент Trade Management

Готельний і ресторанний менеджмент 
Hotel and Restaurant Management

Туристичний та курортно-рекреаційний менеджмент
Tourist and resort-recreational management

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

Фінансове посередництво
Financial Intermediation

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Митна справа
Customs Affairs

241 Готельно-ресторанна справа

Міжнародний готельний бізнес 
International Hotel Business

242 Туризм

Міжнародний туристичний бізнес
International Tourist Business



Конкурсний відбір на навчання 
здійснюється за результатами:

за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови ЄВІ за 
технологіями ЗНО та фахового вступного випробування (у КНТЕУ)

При цьому, складання додаткових вступних випробувань в КНТЕУ не передбачено.

081 Право 293 Міжнародне право

за результатами єдиного фахового вступного випробування  ЄФВВ (тест 
з права та загальних навчальних правничих компетенцій) та єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови ЄВІ за технологіями ЗНО

за іншими спеціальностями  (освітніми програмами)



Вагові коефіцієнти

При обрахунку конкурсного бала вступників до магістратури зі 
спеціальностей 081 «Право» та 

293 «Міжнародне право» встановлені вагові коефіцієнти:

До вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 
081 «Право» допускаються особи, які здобули освітній ступінь бакалавра зі 

спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право» .

0,5 0,25
до оцінки єдиного фахового 
вступного випробування за 

тест з права (ЄФВВ)

до оцінки єдиного фахового 
вступного випробування за тест 

із загальних навчальних 
правничих компетентностей 

(ЄФВВ)

0,25 до оцінки єдиного вступного 
іспиту з іноземної мови (ЄВІ)



Вагові коефіцієнти

При обрахунку конкурсного бала вступників до магістратури 
на всі спеціальності (крім спеціальностей 081 «Право» та 

293 «Міжнародне право») встановлені вагові коефіцієнти:

0,75 до оцінки фахового вступного 
випробування (у КНТЕУ)0,25

до оцінки єдиного 
вступного іспиту з 

іноземної мови (ЄВІ)



Для вступу дозволяється використовувати результати 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

результати єдиного фахового вступного випробування 

РЕЗУЛЬТАТИ ЄФВВ / ЄВІ

(ЄВІ)     2020 та 2021 років

(ЄФВВ)   тільки 2021 року



Реєстрація вступників для складання єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) 

та/або єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) 

можлива тільки в Приймальній комісії Університету (pk@knute.edu.ua) і триватиме

РЕЄСТРАЦІЯ НА ЄФВВ ТА ЄВІ

11 03
травня червня

18:00Основна сесія ЄВІ

30
червня

Основна сесія ЄФВВ

липня

02

mailto:pk@knute.edu.ua


У 2021 році передбачена подача заяв через електронні кабінети.
Реєстрація електронних кабінетів вступників 

починається 01 липня на сайті 
https://osvitavsim.org.ua

Увага! Особистий кабінет доступний тільки в період вступної кампанії.

В Університеті з 01 липня 2021 р. працюватиме Консультаційний центр Приймальної комісії для надання 
допомоги вступникам при формуванні електронних кабінетів та поданні заяв в електронній формі   

(Конгрес Центр, кімн. 106)

Звертайтеся до Центру! Вам допоможуть зареєструвати  електронний кабінет, 
подати заяви в електронній формі, завантажити відповідні документи.

Отримаєте ґрунтовну консультацію. 

Прийом заяв

https://osvitavsim.org.ua/


ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021

Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ

в університеті

11 03
травня червня

18:00

02

Реєстрація електронних 
кабінетів

01
липня

Основна сесія ЄФВВ

липня

Основна сесія ЄВІ

30
червня

Прийом електронних заяв

15 23
липня липня

18:00

Проведення вступних 
випробувань

19 30
липня липня

Зарахування вступників на 
навчання за держаним 

замовленням

12
серпня

Зарахування вступників на 
навчання на контракт 

(основний етап)

19
серпня



Документи необхідні для зарахування Магістратура 
2021

Паспорт 
- Якщо у вас ID-картка, потрібні копії 
пластику з обох сторін.
Витяг з державного реєстру або інший
документ про реєстрацію потрібен
обов'язково.
- Якщо у вас паспорт-книжка, потрібні
копії першої, другої сторінок та
сторінки реєстрації

1 Оригінал та 
3 копії

2.1. Диплом бакалавра або 
магістра або спеціаліста

2.2. Додаток до диплому

2 Оригінал та 
2 копії

3.1. Екзаменаційний лист 
ЄВІ/ЄФВВ
3.2. Інформаційна картка*
* Роздруковується з особистої сторінки
вступника на сайті testportal.gov.ua

3 Оригінал та 
2 копії

4. Облікова картка платника 
податків
Іншими словами: ідентифікаційний податковий
номер

4 Оригінал та 
2 копії

5. Військовий квиток або 
посвідчення про приписку
Для вступників чоловічої статі

5 Оригінал та 
1 копія

6. Фотокартки
Кольорові фото , розміром 3*4

6 6 шт.

7. Конверт без марки А-4 – 1 шт.
8. Конверт без марки А-5 – 1 шт.
9. Поштовий конверт з маркою по Україні 
– 1 шт.
10. Папка-швидкозшивач ( картонна - 1 
шт.)

7-10

Медична довідка 086-у для вступу НЕ ПОТРІБНА

11. Копія шлюбного свідоцтва*
* Для осіб, які мають розбіжності у 
прізвищах в документах (паспорт, 
диплом, сертифікат)

11 Оригінал та 
1 копія



Київський національний торговельно-економічний університет проводить  
оцінювання рівня знань для відбору на навчання для здобуття ступеня «МАГІСТР»  

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Д И С Т А Н Ц І Й Н О

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ ДЛЯ ВІДБОРУ НА 
НАВЧАННЯ



24 квітня kyotostreet (КНТЕУ)

ЗАПРОШУЄМО НА ОНЛАЙН

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 

Чекаємо на вас!



Консультаційний центр Приймальної комісії

+38 (044) 531-48-88     pk@knute.edu.ua

НАШІ КОНТАКТИ

Центр укладання договорів

+38 (044) 531-48-50     cd@knute.edu.ua

@knteu_vstup

https://knute.edu.ua


