
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЗАПРОШУЄ 
на навчання для здобуття освітнього ступеня 

«БАКАЛАВР»
на основі 

ОКР «Молодший спеціаліст», 
ОС «Молодший бакалавр»,

ОПС «Фаховий молодший бакалавр»

в 2022 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 дизайну та інжинірингу, кафедра фізичної 

культури та спорту

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

управління та адміністрування



Вступники на основі ОКР «Молодший спеціаліст», 
ОС  «Молодший бакалавр» приймаються на перший

курс заочної форми здобуття освіти зі скороченим 
строком навчання (2 р. 6 м.) 

або з нормативним строком навчання на вакантні місця:
другий курс (денна - 2 р. 10 м., заочна - 3 р. 6 м.)
третій курс   (денна - 1 р. 10 м., заочна – 2 р. 6 м.)

ВСТУП 2022



Перелік спеціальностей /освітніх програм

017 «Фізична культура і спорт»
Спортивний менеджмент

022 «Дизайн»
Дизайн

053 «Психологія»
Практична психологія

054 «Соціологія»
Соціологія економічної 

діяльності

072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування»

Публічні фінанси, Банківська справа, Страховий бізнес, 
Фінансове посередництво, Податковий менеджмент, 

Міжнародні фінанси, Корпоративні фінанси

Вступ на основі диплому  ОКР «Молодший спеціаліст» та ОС 
«Молодший бакалавр» з інших (неспоріднених) спеціальностей

(відповідно до таблиці 2 до Правил прийому до КНТЕУ в 2022 році)

075 «Маркетинг»
Маркетинг

121 «Інженерія програмного забезпечення»
Інженерія програмного забезпечення

232 «Соціальне 
забезпечення»

Соціальне забезпечення

241 «Готельно-
ресторанна справа»

Готельно-ресторанна справа

242 «Туризм»
Міжнародний туризм, 

Економіка і організація туризму, 
Цифровий туризм

281 «Публічне управління 
та адміністрування»

Публічне управління та 
адміністрування

292 «Міжнародні 
економічні відносини»

Міжнародний бізнес, 
Міжнародна торгівля, 

Міжнародний маркетинг

Вступ на основі диплому ОКР «Молодший спеціаліст» та 
ОС «Молодший бакалавр» з усіх спеціальностей

122 «Комп'ютерні науки»
Комп'ютерні науки

Вступ  на 2 курс ДЕННА
форма здобуття освіти

строк навчання 
2 роки 10 місяців



Перелік спеціальностей /освітніх програм

Вступ  на 3 курс

072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування»

Публічні фінанси, Банківська справа, Страховий бізнес, 
Фінансове посередництво, Податковий менеджмент, 

Міжнародні фінанси, Корпоративні фінанси, 
Управління державними фінансовими ресурсами

075 «Маркетинг»
Маркетинг, Рекламний бізнес

121 «Інженерія програмного 
забезпечення»

Інженерія програмного забезпечення

122 «Комп'ютерні науки»
Комп'ютерні науки

ДЕННА
форма здобуття освіти

строк навчання 
1 рік 10 місяців

061 «Журналістика»
Реклама і зв'язки з громадськістю

181 «Харчові технології»
Технологія та організація ресторанного бізнесу

071 «Облік і 
оподаткування»

Облік і оподаткування, 
Фінансовий аналіз та аудит

126 «Інформаційні системи та 
технології»

Інформаційні системи та технології

073 «Менеджмент»
Управління бізнесом, Менеджмент персоналу, 

Торговельний менеджмент, Промисловий менеджмент, 
Менеджмент антимонопольної діяльності, 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, 
Міжнародний менеджмент, Готельний і ресторанний 

менеджмент, Туристичний менеджмент

051 «Економіка»
Міжнародна економіка, Економіка 

бізнесу, Економіка галузевих ринків, 
Економіка торгівлі, Цифрова 

економіка

076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність»

Товарознавство і комерційна логістика, Товарознавство 
та організація зовнішньої торгівлі, Митна справа, 

Логістична діяльність, Категорійний менеджмент у 
ритейлі

081 «Право»
Комерційне право, Цивільне право і 
процес, Фінансове право, Правове 

забезпечення безпеки 
підприємницької діяльності

124 «Системний аналіз»
Інформаційні технології та бізнес-

аналітика

Вступ на основі диплому ОКР «Молодший спеціаліст» та 
ОС «Молодший бакалавр» з усіх спеціальностей

Вступ на основі диплому  ОКР «Молодший спеціаліст» 
та ОС «Молодший бакалавр» з інших (неспоріднених) 

спеціальностей
(відповідно до таблиці 2 до Правил прийому до КНТЕУ в 2022 році)



Перелік спеціальностей /освітніх програм

052 «Політологія»
Політологія міжнародних відносин

053 «Психологія»
Практична психологія 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування»
Публічні фінанси, Банківська справа

075 «Маркетинг»
Маркетинг

241 «Готельно-ресторанна справа»
Готельно-ресторанна справа

242 «Туризм»
Міжнародний туризм

281 «Публічне управління та 
адміністрування»

Публічне управління та адміністрування

292 «Міжнародні економічні відносини»
Міжнародний бізнес

Вступ  на 2 курс ЗАОЧНА
форма здобуття освіти

строк навчання 

3 роки 6 місяців

Вступ на основі диплому  ОКР «Молодший спеціаліст» та ОС 
«Молодший бакалавр» з інших (неспоріднених) спеціальностей

(відповідно до таблиці 2 до Правил прийому до КНТЕУ в 2022 році)

Вступ на основі диплому ОКР «Молодший спеціаліст» та 
ОС «Молодший бакалавр» з усіх спеціальностей



Перелік спеціальностей /освітніх програм

Вступ  на 3 курс

072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування»

Публічні фінанси, Банківська справа

075 «Маркетинг»
Маркетинг, Рекламний бізнес

061 «Журналістика»
Реклама і зв'язки з громадськістю

071 «Облік і 
оподаткування»

Облік і оподаткування, 
Фінансовий аналіз та аудит

126 «Інформаційні системи та 
технології»

Інформаційні системи та технології

073 «Менеджмент»
Управління бізнесом, Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності, Міжнародний 
менеджмент, Готельний і ресторанний менеджмент

051 «Економіка»
Міжнародна економіка, Економіка 

бізнесу, Економіка галузевих ринків, 
Цифрова економіка

076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність»

Товарознавство і комерційна логістика, оптова та 
роздрібна торгівля, Митна справа

081 «Право»
Комерційне право, Правове 

забезпечення безпеки 
підприємницької діяльності

ЗАОЧНА
форма здобуття освіти

строк навчання 
2 роки 6 місяців

293 «Міжнародне право»
Міжнародне право

Вступ на основі диплому  ОКР «Молодший спеціаліст» 
та ОС «Молодший бакалавр» з інших (неспоріднених) 

спеціальностей
(відповідно до таблиці 2 до Правил прийому до КНТЕУ в 2022 році)

Вступ на основі диплому ОКР «Молодший спеціаліст» та 
ОС «Молодший бакалавр» з усіх спеціальностей



Вступ  на 1 курс заочної форми здобуття освіти зі 
скороченим строком навчання (2 роки 6 місяців)

181 «Харчові технології»
Технологія та організація ресторанного бізнесу

ВСТУП НА НАВЧАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ:

1. ЗНО з Української мови або 
Української мови  і літератури 

2. ЗНО з Математики

3. Фахове вступне випробування в 
КНТЕУ

Бюджет Контракт
1. ЗНО з української мови або Української мови  і 
літератури 

2. ЗНО з Математики або Історії України  або 
Іноземної мови або Біології або Географії або Фізики 
або Хімії  

3. Фахове вступне випробування в КНТЕУ

0,25 Ваговий коефіцієнт

0,25 Ваговий коефіцієнт

0,5 Ваговий коефіцієнт

Вступ на основі диплому ОКР «Молодший спеціаліст» та 
ОС «Молодший бакалавр» з усіх спеціальностей



051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 
061 «Журналістика», 

071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 

«Маркетинг», 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
081 «Право», 126 «Інформаційні системи та технології», 

181 «Харчові технології», 
241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм»,

281 «Публічне управління та адміністрування» 
292 «Міжнародні економічні відносини»

Вступники на основі 
освітньо-професійного ступеня «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР» приймаються 

на другий курс з нормативним строком навчання на вакантні місця 
(незалежно від обраної спеціальності):

УВАГА!

017 «Фізична культура і спорт», 022 «Дизайн», 
051 «Економіка», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 

061 «Журналістика», 
071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
081 «Право», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 

122 «Комп'ютерні науки»,  124 «Системний аналіз», 
181 «Харчові технології», 232 «Соціальне забезпечення», 

241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм»,
292 «Міжнародні економічні відносини», 

293 «Міжнародне право» 

Денна форма здобуття освіти 
Строк навчання 2 роки 10 місяців

Заочна форма здобуття освіти 
Строк навчання 3 роки 6 місяців



ВСТУП 2022
У 2022 році вступники на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший 

бакалавр», ОПС «Фаховий молодший бакалавр» подають заяви 

в електронній формі 
з особистого кабінету вступника, який необхідно буде реєструвати 

з 01 липня 2022 р.

Або в паперовій формі в особливих випадках зазначених в Правилах прийому до КНТЕУ. 
Перед початком роботи з персональним кабінетом рекомендуємо прочитати детальну інструкцію по роботі з ним.

Увага! Особистий кабінет доступний тільки в період вступної кампанії.

В Університеті з 01 липня 2022 р. працюватиме Консультаційний центр Приймальної 
комісії для надання допомоги вступникам при формуванні електронних кабінетів та 

поданні заяв в електронній формі   
(Конгрес Центр корпус В, кімн. 106)

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

Отримаєте ґрунтовну консультацію. 



ВСТУП НА НАВЧАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА 
РЕЗУЛЬТАТАМИ:

1. ЗНО з української мови і літератури 

2. ЗНО з Математики або Історії України  або Іноземної 
мови або Біології або Географії або Фізики або Хімії  

3. Фахове вступне випробування в КНТЕУ

0,25 Ваговий коефіцієнт

0,25 Ваговий коефіцієнт

0,5 Ваговий коефіцієнт



СЕРТИФІКАТИ ЗНО

ПРИЙМАЮТЬСЯ СЕРТИФІКАТИ ЗНО

МІНІМАЛЬНИЙ БАЛ – 100

2019

2021 2022

2020



Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2022 року на сайті
Українського центру оцінювання якості освіти testportal.gov.ua

РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В ЗНО

01 09
лютого березня



ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022

Реєстрація та робота електронних 
кабінетів

01 30
липня вересня

Прийом електронних заяв

14 22
липня липня

18:00

Проведення вступних 
випробувань

22 30
липня липня

Зарахування вступників на 
навчання  (І сесія)

05
серпня



Документи необхідні для зарахування

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

2.2. Додаток до 

диплому

2 Оригінал та 
2 копії

3.1. Сертифікат ЗНО
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.

Київський національний торговельно-економічний університет

www.knute.edu.uapk@knute.edu.ua +38-044-531-48-88

7. Конверт без марки А-4 – 1 шт.
8. Конверт без марки А-5 – 1 шт.
9. Папка-швидкозшивач ( картонна -
1 шт.)

7-9

Медична довідка 086-о для вступу НЕ ПОТРІБНА

Вступ на основі ОКР «Молодший спеціаліст» ОС «Молодший бакалавр» ОПС «Фаховий молодший бакалавр»

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

10 Оригінал та 
1 копія



Повна інформація 
на офіційному сайті університету  knute.edu.ua у розділі 

Вступнику – Вступникам на основі ОКР «Молодший спеціаліст»,
ОС «Молодший бакалавр», ОПС «Фаховий молодший бакалавр»



05 лютого
05 березня kyotostreet (КНТЕУ)
02 квітня
28 травня

ЗАПРОШУЄМО НА

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

Центр підготовки до ЗНО

+38 (044) 531-48-97     


