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Інформація про Київський національний 
торговельно-економічний університет

 Київський національний торговельно-економічний університет 
(КНТЕУ) є провідним навчальним закладом України. Його історія бере 
початок з 1946 р. Указом Президента України у 2000 р. університету надано 
статус національного, у 2006 р. КНТЕУ приєднався до Великої Хартії 
Університетів. 
 КНТЕУ займає  лідируючі позиції в системі національної вищої освіти, 
входить до ТОП - 5 найпопулярніших серед абітурієнтів університетів, 1 
місце серед економічних університетів за публікаціями, що індексуються в 
міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web оf Sсiencе.  До 
структури університету входить структурні підрозділи (навчальні інституту, 
коледжі, училища) у 10 містах країни. 
 У базовому закладі функціонують 6 факультетів: торгівлі та 
маркетингу; міжнародної торгівлі та права; економіки, менеджменту та 
психології; фінансів та обліку; інформаційних технологій; 
ресторанно-готельного та туристичного бізнесу.
 КНТЕУ – флагман реформування вищої освіти України, першим в 
країні здійснив суттєве оновлення змісту освіти, впровадження новітніх 
навчальних технологій на базі програмних продуктів та глобальних 
інформаційних мереж. 
 Університет має потужний науково-педагогічний колектив, здатний 
успішно вирішувати завдання, які постають перед ним як національним 
закладом освіти. КНТЕУ здійснює підготовку за більш ніж 150 освітніми 
програмами та підвищення кваліфікації фахівців для зовнішньої і 
внутрішньої торгівлі, логістики, біржової діяльності, туризму, готельного і 
ресторанного бізнесу, міжнародного права, цифрової економіки, 
інформаційної, фінансової і банківської системи, кібербезпеки, фіскальної 
служби, страхової справи, маркетингу, рекламного бізнесу та зв’язків з 
громадськістю, економіки підприємництва, менеджменту інноваційної 
діяльності, комерційного, фінансового, цивільного, інформаційного, 
адміністративного та міжнародного права, бухгалтерського обліку, 
фінансового аналізу, контролю і аудиту, захисту прав споживачів, 
комерційної діяльності, товарознавства, експертизи товарів та послуг 
психології та філології, управлінців за програмами МВА, керівників закладів 
охорони здоров'я та ін., в тому числі  10 магістерських та 3 бакалаврських 
програм англійською мовою викладання.
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 Акредитаційною комісією Вищої ради Франції з питань оцінки 
науково-дослідницької роботи і вищої освіти у 2019 р. прийнято рішення про 
5-річну безумовну акредитацію освітньо-наукової програми третього (PhD) 
рівня вищої освіти «Економіка».
 У  закладі освіти створена сучасна база для науково-дослідної 
роботи, розроблена унікальна методика для підготовки наукових та 
науково- педагогічних кадрів − 15 освітньо-наукових програм підготовки 
докторів філософії, 8 – докторів наук, працюють 6 спеціалізованих вчених 
рад із захисту докторських  та кандидатських дисертацій. 
 Вагомою складовою навчального процесу є практична підготовка на 
провідних підприємствах,  в установах та організаціях України та світу – 
Франція, Італія, Польща, Словаччина, Болгарія та інші.   
 Проводиться навчання за системою подвійного дипломування 
(Франція, Китай, ін.), академічної мобільності, дуальної освіти, визнання 
результатів неформальної освіти.
 Управління діяльністю університету здійснюється на принципах 
автономії і самоврядування, демократизації прийняття рішень. Діє 
сертифікована Система управління якістю (система управління якістю 
освітньої діяльності та якості вищої освіти).  
 КНТЕУ має понад 300 угод про творчу науково-технічну співдружність 
та співпрацю в сфері підготовки спеціалістів за усіма спеціальностями з 
державними, громадськими організаціями, бізнес-асоціаціями. Наукове 
співробітництво з партнерами здійснюється у формі обміну науковою 
інформацією, практичних консультацій, проведення круглих столів, 
розробки нормативної документації, підготовки наукових статей, 
проведення експериментальних досліджень. 
 Встановлені та підтримуються творчі зв'язки з більш ніж 100 вищими  
закладами освіти, міжнародними центрами та установами з 30 країни світу. 
КНТЕУ є членом престижних міжнародних організацій: Міжнародної 
асоціації університетів, Університетської Агенції Франкофонії, Міжнародного 
товариства товарознавців і технологів, Асоціації передових 
університетських вищих шкіл бізнесу, Міжнародної асоціації вищих і 
середніх спеціальних навчальних закладів торгівлі та споживчої кооперації, 
Всесвітньої асоціації рекреації та відпочинку. 
 На базі КНТЕУ функціонує єдиний в країні Навчально-науково-центр 
бізнес-симуляції, технічний комітет стандартизації ТК 118 «Послуги торгівлі, 
ресторанні, туристичні та виставкові», Науково-технічний центр 
сертифікації продукції, послуг та систем якості, акредитований 
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Національним агентством з акредитації.
 Має потужну сучасну матеріально-технічну базу. У 2021 році введений 
в дію побудований гуртожиток на 750 місць. 
 В університеті створено та успішно розвивається сучасна 
матеріально-технічна база. Зокрема, активно використовується в 
освітньому процесі коворкінг та SMART-бібліотека (більше 1 млн. 
екземплярів літератури), зали вебінарів, віртуальної реальності, чисенні 
зони коворкінгів, компьютеризовані кабітети, спеціалізовані лабораторії; 
встановлене сучасне комп’ютерне та лабораторне обладнаня (в тому числі 
кібербезпеки),  постійно проводиться модернізація та капітальний ремонт 
навчальних корпусів, облаштовуються нові спортивні майданчики, тенісні 
корти зі штучним покриттям.
 Серед випускників університету – відомі громадські діячі, керівники 
органів державної влади та управління, організацій і підприємств, 
дипломатичні працівники та науковці, бізнесмени.
 Саме поступальний розвиток на основі системного підходу 
забезпечив формування в суспільстві позитивного іміджу університету, 
популярність серед абітурієнтів, вагому роль у суспільстві.
 За 75-річну історію КНТЕУ став визнаним суспільством продуцентом 
інтелектуальних ресурсів, здатних вирішувати державні, європейські та 
світові  проблеми.
 КНТЕУ продовжує реалізацію сформованого курсу щодо 
інноваційного розвитку університету європейського типу, забезпечення 
підготовки висококваліфікованих фахівців, максимально адаптованих до 
вирішення завдань професійної діяльності, бізнес-орієнтованих, 
інтелектуально та творчо розвинених, патріотично та громадянсько 
свідомих.


