
ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ БАКАЛАВРАТУ! 
 

Е К С П Е Р И М Е Н Т! 
 

Цього року випускники КНТЕУ та інших вищих 

навчальних закладів України мають унікальну 

можливість отримати 

диплом Магістра 

з маркетингу та менеджменту 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 

з іншої галузі знань 
 

ПРИЙОМ ВСТУПНИКІВ на навчання здійснюється за 

спеціальностями (спеціалізаціями): 

- Маркетинг 
- Маркетинг 

- Рекламний бізнес 

- Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

- Менеджмент організацій торгівлі 

- Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу 

- Менеджмент туристичного бізнесу 

- Менеджмент митної справи 

- Менеджмент інноваційної діяльності 

- Менеджмент інвестиційної діяльності 

- Управління в сфері економічної конкуренції 
 

ФІНАНСУВАННЯ 

ПІДГОТОВКИ  

- за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб 

  

ВСТУПНИКИ СКЛАДАЮТЬ: - комплексне фахове випробування, 

програма якого включає питання програм 

нормативних дисциплін відповідного 

напряму підготовки бакалавра 

- вступний екзамен з іноземної мови 

 

ПІДГОТОВКУ ДО 

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

МОЖНА ЗДІЙСНИТИ: 

- самостійно 

- шляхом отримання додаткових освітніх 

послуг (Он-лайн реєстрація доступна на 

сайті   www.ivk.knteu.kiev.ua  ) 
телефони для довідок +38 (044)531-48-94 

                                      +38 (044) 544-30-18 

                                       +38 (044) 531-47-88 

 

Довідки та консультації за телефоном +38(044)-531-31-81, кім. В-306 

http://www.ivk.knteu.kiev.ua/


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

Інститут вищої кваліфікації  

 

Увага! Експеримент!  

 

Диплом МАГІСТРА за іншою спеціальністю за 1 рік та 5 міс:  

> Маркетинг;  

> Менеджмент організацій і адміністрування (спеціалізація: 

«Менеджмент організацій на ринку товарів та послуг»)  

 

Рівень освіти претендентів - диплом бакалавра з будь-якої спеціальності.  

Зарахування за результатами комплексного фахового випробування, 

програма якого включає питання нормативних дисциплін базової освіти за 

обраним напрямом та з іноземної мови.  

Вечірньо-заочна форма навчання.  

Випускники отримують диплом магістра державного зразка КНТЕУ.  

 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР  

на підготовку до складання фахового випробування з професійних 

дисциплін.  

 

Початок занять - 22 березня 2014 року.  

 

Просимо зареєструватися за вказаними телефонами або он-лайн та  

підготувати пакет документів:  

 

• Диплом бакалавра з додатком (оригінали та копії);  

• Паспорт (пред’являється особисто), копії сторінок 1, 2, 11;  

• Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;  

• Свідоцтво про шлюб (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в 

документах: паспорті, дипломі);  

 

Он-лайн реєстрація:  

Менеджмент  

Маркетинг  

 

Програму вступних випробувань можна  

придбати в корпусі «В», кімн. В-306 

 

 

Наша адреса: 02156, м. Київ, вул. Мілютенка, 8, корпус Г , к.503, 508  

 

Веб-сторінка: www.ivk.knteu.kiev.ua  

E-mail: cpo@knteu.kiev.ua, cpo503@ukr.net 

 

Тел.: (044) 531-48-94, 544-30-18, 531-47-88 

https://docs.google.com/forms/d/18kBMlsh_ENu_GOC-gS2rqAhe7oZJvBGtHalMCR3mWLo/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1WsvqGPoZmChNPEEK84DpThWJXEiVuweQDR6_4zPHEXY/viewform
http://www.ivk.knteu.kiev.ua/
mailto:cpo@knteu.kiev.ua
mailto:cpo503@ukr.net

