
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова приймальної комісії 

 

_________________А. А. Мазаракі 

«___» ____________________ 2019 р. 
 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ 

КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

для вступників на навчання для здобуття ступеня 

БАКАЛАВРА 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

відповідно до п. 3, розділу V Правил прийому на навчання до КНТЕУ в 2019 році 
 

 

І сесія 
(денна та заочна форми здобуття освіти) 

 

Спеціальність / освітня програма 

Консультація 
Фахове вступне 

випробування  

23.07.2019 24.07.2019 

Час, аудиторія, 

відповідальна особа 
Час, аудиторія 

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

 облік і оподаткування (д/з) 

 фінансовий контроль та аудит (д/з) 

15:00 
 

Б-207 
 

Кузьменко О. П. 

09:00 

 

Б-201 

061 ЖУРНАЛІСТИКА 

 реклама і зв’язки з громадськістю (д) 

075 МАРКЕТИНГ 

 маркетинг (д/з) 

 рекламний бізнес (д/з) 

14:00 
 

Б-201 
 

Гурджиян К. В. 

09:00 

 

Б-203 

241 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА (Д/З) 

242 ТУРИЗМ (Д/З) 

15:00 
 

Б-203 
 

Даниленко М. І. 

09:00 

 

Б-205 

051 ЕКОНОМІКА 

 міжнародна економіка (д/з) 

073 МЕНЕДЖМЕНТ 

 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (д/з) 

292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

 міжнародний бізнес (д/з) 

 міжнародний маркетинг (д) 

 міжнародна торгівля (д) 

14:00 
 

Б-207 
 

Лежепьокова В. Г. 

09:00 

 

Б-207 

081 ПРАВО 

 комерційне право (д/з) 

 цивільне право і процес (д/з) 

 фінансове право (з) 

 правове забезпечення безпеки підприємницької 

діяльності (з) 

293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО (Д) 

14:00 
 

Б-205 
 

Коренюк О. О. 

09:00 

 

Б-209 

051 ЕКОНОМІКА 

 цифрова економіка (д/з) 

122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ 

124 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ 

15:00 
 

Б-207 
 

Кузьменко О. П. 

09:00 

 

Б-211 



076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

 товарознавство і комерційна логістика (д/з) 

 товарознавство та організація зовнішньої торгівлі (д) 

 оптова та роздрібна торгівля (д) 

 митна справа (д/з) 

 управління безпечністю та якістю товарів (д) 

15:00 
 

Б-205 
 

Дончевська Р. С. 

11:00 

 

Б-201 

073 МЕНЕДЖМЕНТ 

 готельний і ресторанний менеджмент (д/з) 

 туристичний менеджмент (д/з) 

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ (Д/З) 

15:00 
 

Б-201 
 

Полтавська О. В. 

11:00 

 

Б-203 

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 

СТРАХУВАННЯ 

 державні фінанси (д/з) 

 банківська справа (д/з) 

 управління державними фінансовими ресурсами (д) 

 фінансове посередництво (д) 

 страхування (д) 

 податкова система (д) 

14:00 
 

Б-211 
 

Пелешко Н. М. 

11:00 

 

Б-205 

053 ПСИХОЛОГІЯ (Д/З) 

073 МЕНЕДЖМЕНТ 

 менеджмент організацій (д) / управління бізнесом (з) 

 торговельний менеджмент (д) 

 менеджмент персоналу (д) 

 управління в сфері економічної конкуренції (д/з) 
 

281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ (Д/З) 

14:00 
 

Б-209 
 

Лазебна І. В. 

11:00 

 

Б-207 

051 ЕКОНОМІКА 

 економіка підприємства (д) / економіка бізнесу (з) 

 фінанси підприємства (д) / економіка галузевих ринків (з) 

15:00 
 

Б-209 
 

Блаженко С. Л. 

11:00 

 

Б-209 

Збір вступників біля входу до корпусу «Б» за 30 хвилин до початку консультації або вступного випробування. При 

собі мати паспорт або посвідчення особи з фотокарткою та печаткою для тих, 

хто не має паспорту. 
 

ІІ сесія 
(заочна форма здобуття освіти на вакантні місця) 

 

Освітня програма 

Консультація Фахове вступне випробування 

26.08.2019 27.08.2019 

Аудиторія В-304 

Всі спеціальності 10:00 год. 10:00 год. 

Збір вступників біля входу до корпусу «В» за 20 хвилин до початку консультації або вступного 

випробування. При собі мати паспорт. 

 

ІІІ сесія, І потік 
(заочна форма здобуття освіти на вакантні місця) 

 

Освітня програма 

Консультація Фахове вступне випробування 

24.09.2019 25.09.2019 

Аудиторія В-304 

Всі спеціальності 10:00 год. 10:00 год. 

Збір вступників біля входу до корпусу «В» за 20 хвилин до початку консультації або вступного 

випробування. При собі мати паспорт. 



 

ІІІ сесія, ІІ потік 
(заочна форма здобуття освіти на вакантні місця) 

 

Освітня програма 

Консультація Фахове вступне випробування 

24.10.2019 25.10.2019 

Аудиторія В-304 

Всі спеціальності 10:00 год. 10:00 год. 

Збір вступників біля входу до корпусу «В» за 20 хвилин до початку консультації або вступного 

випробування. При собі мати паспорт. 

 

ІІІ сесія, ІV потік 
(заочна форма здобуття освіти на вакантні місця) 

 

Освітня програма 

Консультація Фахове вступне випробування 

27.11.2019 28.11.2019 

Аудиторія В-304 

Всі спеціальності 10:00 год. 10:00 год. 

Збір вступників біля входу до корпусу «В» за 20 хвилин до початку консультації або вступного 

випробування. При собі мати паспорт. 

 

 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії         В. А. Осика 


