
Графік проведення вступних випробувань в КНТЕУ для вступу на 

навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальностями: 
 

 051 Економіка 

 053 Психологія 

 061 Журналістика 

 071 Облік і оподаткування 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

 073 Менеджмент 

 075 Маркетинг  

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 121 Інженерія програмного забезпечення 

 122 Комп’ютерні науки 

 181 Харчові технології 

 241 Готельно-ресторанна справа 

 242 Туризм 

 281 Публічне управління та адміністрування 

 292 Міжнародні економічні відносини 

 

Додатковий етап (І потік) 
Денна та заочна форми здобуття освіти на вакантні місця 

 

Додаткове вступне 

випробування 

(для вступників з 

інших 

спеціальностей) 

Фахове вступне 

випробування 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови 

(спеціально організована сесія ЄВІ яка проводитиметься за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які: 

 зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають 

повторно скласти ЄВІ; 

 не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ) 

Реєстрація Проведення 

25.09.2019 26.09.2019 
з 07 по 15 жовтня 

2019 року 

05 листопада 

2019 року 

Аудиторія В-304 
Приймальна комісія КНТЕУ 

Український центр оцінювання 

якості освіти 10:00 год. 11:00 год. 
 

Додатковий етап (ІІ потік) 
Денна та заочна форми здобуття освіти на вакантні місця 

Додаткове вступне 

випробування 

(для вступників з 

інших 

спеціальностей) 

Фахове вступне 

випробування 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови 

(спеціально організована сесія ЄВІ яка проводитиметься за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які: 

 зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають 

повторно скласти ЄВІ; 

 не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ) 

Реєстрація Проведення 

23.10.2019 24.10.2019 
з 07 по 15 жовтня 

2019 року 

05 листопада 

2019 року 

Аудиторія В-304 
Приймальна комісія КНТЕУ 

Український центр оцінювання 

якості освіти 10:00 год. 11:00 год. 

 

Додатковий етап (ІІІ потік) 
Денна та заочна форми здобуття освіти на вакантні місця 

 

Додаткове вступне 

випробування 

(для вступників з 

інших 

спеціальностей) 

Фахове вступне 

випробування 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови 

(спеціально організована сесія ЄВІ яка проводитиметься за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які: 

 зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають 

повторно скласти ЄВІ; 

 не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ) 

Реєстрація Проведення 

27.11.2019 28.11.2019 
з 07 по 15 жовтня 

2019 року 

05 листопада 

2019 року 

Аудиторія В-304 
Приймальна комісія КНТЕУ 

Український центр оцінювання 

якості освіти 10:00 год. 11:00 год. 

 


