
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЗАПРОШУЄ 
на навчання для здобуття освітнього ступеня 

«БАКАЛАВР»
на основі 

ОКР молодшого спеціаліста, 
ОПС фахового молодшого бакалавра,

ОС молодшого бакалавра 
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



ВСТУП 2021
Вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра та освітнього ступеня молодшого бакалавра  приймаються 

на перший курс заочної форми здобуття освіти зі скороченим 
строком навчання

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.)



ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Д-– денна форма здобуття освіти З – заочна форма здобуття освіти



НОВАЦІЯ ВСТУПУ 2021
У 2021 році випускники коледжів подають заяви 

в електронній формі з особистого кабінету вступника, який необхідно 
буде реєструвати з 01 липня 2021 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 2021 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 
НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ на І курс зі скороченим строком навчання заочної форми здобуття освіти 
ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:



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  
(відповідно до обраної спеціальності та конкурсної пропозиції)

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

2018

2020 2021

2019



Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року на сайті
Українського центру оцінювання якості освіти testportal.gov.ua

РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В ЗНО

01 05
лютого березня



ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021

Реєстрація та робота електронних 
кабінетів

01 30
липня вересня

Прийом електронних заяв

14 23
липня липня

18:00

Проведення вступних 
випробувань

24 30
липня липня

Зарахування вступників на 
навчання за держаним 

замовленням

09
серпня

Зарахування вступників на 
навчання на контракт (І сесія)

16
серпня



ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
✓ диплом з додатком (оригінал та 2 копії формату А-4) 

✓ сертифікат ЗНО та інформаційна картка з результатами ЗНО, роздрукована з    особистого 

кабінету учасника ЗНО (testportal.gov.ua) (оригінал та 2 копії формату А-4) 

✓ паспорт (оригінал та 3 копії формату А-4) 

• для паспортів у вигляді ID-картки – витяг із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання 

✓ ідентифікаційний номер (оригінал та 2 копії формату А-4) 

✓ військовий квиток або посвідчення про приписку (для юнаків) – (2  копії формату А-4) 

✓ 1 поштовий конверт з маркою по Україні 

✓ 2 конверти А-5 

✓ 6 фотокарток 3×4 

✓ 1 швидкозшивач (картонний)



Перелік спеціальностей, освітніх програм, спорідненість спеціальностей, вступні 
випробування, курс вступу та строки навчання розміщені на офіційному сайті 

Університету  knute.edu.ua у розділі 
Вступнику – Правила прийому – Таблиця 2 



Повна інформація для вступників після коледжів та технікумів на 
офіційному сайті Університету  knute.edu.ua у розділі 

Вступнику – Вступникам на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС 
фахового молодшого бакалавра та ОС молодшого бакалавра



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

бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Д И С Т А Н Ц І Й Н О

Реєструйся з 15 лютого по 10 червня 2021 р.
Проходь тестування з 26 лютого по 24 червня 2021 р.  

Крокуй на зустріч своєму майбутньому!

• Обери бажану спеціальність
• Зареєструйся на участь в дистанційному Оцінюванні рівня знань для відбору на навчання 

(посилання для реєстрації на сайті)
• Отримай на особисту електронну пошту підтвердження та інструкцію від Приймальної 

комісії про допуск до участі та подальші дії щодо проходження тестування 
• Виконай завдання (online тестування з фаху обраної спеціальності)
• Отримай результати на особисту електронну пошту 

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ ДЛЯ ВІДБОРУ НА НАВЧАННЯ



Вся інформація про проведення оцінювання рівня знань для відбору на навчання для здобуття 
освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого 
бакалавра та ОС молодшого бакалавра на офіційному сайті Університету  в розділі  Вступнику

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ ДЛЯ ВІДБОРУ НА НАВЧАННЯ

Контакти Приймальної комісії

pk@knute.edu.ua

+38 (044) 531 48 88

mailto:pk@knute.edu.ua


20 лютого
20 березня kyotostreet (КНТЕУ)
24 квітня

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


