
 

 

 

 

 

 

 

Загальна інформація про ВНЗ 
 

КНТЕУ – один із найавторитетніших навчальних закладів України, 

атестований за найвищим, IV рівнем акредитації. Його історія бере початок від         

1946 р. Указом Президента України у 2000 р. університету надано статус 

національного. У 2006 р. КНТЕУ приєднався до Великої Хартії університетів. 

Управління діяльністю університету здійснюється на принципах автономії і 

самоврядування, демократизації прийняття рішень. Система управління якістю 

КНТЕУ сертифікована за міжнародними стандартами. 

Університет – лідер у реформуванні вищої освіти України, першим у країні 

здійснив суттєве оновлення змісту освіти, впровадження новітніх навчальних 

технологій на базі програмних продуктів та глобальних інформаційних мереж. У 

вищому навчальному закладі успішно розвивається інтегрована ступенева освіта, 

приділено увагу міжнародній мобільності студентів і викладачів. 

Створено сучасний бібліотечний комплекс з електронним обслуговуванням 

читачів, доступом до повнотекстових електронних ресурсів міжнародних баз даних.  

В університеті навчається понад 35 тис. студентів. Функціонують  

6 факультетів: міжнародної торгівлі та права; економіки, менеджменту та психології; 

фінансів та банківської справи; обліку, аудиту та інформаційних систем; ресторанно-

готельного та туристичного бізнесу; торгівлі та маркетингу. Здійснюється 

професійна підготовка фахівців за 19 спеціальностями, 56 спеціалізаціями, у т.ч. за 9 

англомовними магістерськими та 2 англомовними бакалаврськими програмами для 

сфер внутрішньої та зовнішньої торгівлі, фінансової системи і права, митної служби, 

антимонопольної діяльності, економіки підприємництва, банківської і страхової 

справи, бухгалтерського обліку, фінансового контролю, товарознавства, захисту прав 

споживачів, ресторанного господарства, туризму, готельного господарства, 

маркетингово-комунікаційної галузі тощо. Студенти проходять практику на 

вітчизняних та іноземних підприємствах як в Україні, так і за кордоном.  

Серед випускників університету – відомі громадські, політичні діячі, керівники 

органів державної влади та управління, організацій і підприємств, науковці, 

бізнесмени, підприємці. 

У КНТЕУ функціонує 28 наукових шкіл, аспірантура і докторантура. 

Університет має потужний колектив висококваліфікованих викладачів і науковців, 

здатний успішно вирішувати поставлені завдання. Частка викладачів з науковими 

ступенями доктора та кандидата наук перевищує 80 відсотків, серед них – заслужені 

діячі науки і техніки, заслужені працівників вищої школи, академіки та члени-

кореспонденти національних та галузевих академій наук.  

В університеті діють шість спеціалізованих вчених рад з присудження 

наукових ступенів доктора і кандидата наук. Створено систему опанування 

викладачами сучасних форм і методів навчання, постійного підвищення професійної 

кваліфікації.  

Для забезпечення високого рівня підготовки студентів функціонують: Центр 

європейської освіти, Центр підготовки до ЗНО, Центр бізнес-тренінгу, Підготовче 

відділення для іноземців та осіб без громадянства, Центр розвитку кар’єри, Центр 

дистанційного навчання, Науково-дослідний фінансовий інститут, Центр трансферу 

 

 

Прес-офіс 

Тел.:(044) 5314948 

knteu.kiev.ua 

info@knteu.kiev.ua 

вул. Кіото, 19, м. Київ 

mailto:info@knteu.kiev.ua


технологій, Бізнес-інкубатор, Центр педагогічних та психологічних досліджень, 

Вища школа педагогічної майстерності, Центр управління якістю, Центр підготовки 

навчально-методичних видань, Навчально-виробниче об'єднання, Юридична клініка, 

Науково-технічний центр сертифікації продукції, послуг та систем якості та ін.  

Інститут вищої кваліфікації є структурним підрозділом КНТЕУ, який надає 

освітні послуги, в тому числі, міжнародного рівня з підготовки 

висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в економічних умовах 

сьогодення й успішно конкурувати як на вітчизняному, так і на міжнародному 

ринках праці (програми МВА, другої вищої освіти, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації). 

До складу університету, крім базового закладу, входять 6 інститутів, 9 

коледжів і 2 вищих комерційних училища, розташованих у Києві, Харкові, Вінниці, 

Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Коломиї, Бурштині, Житомирі, Одесі.  

Матеріально-технічна база університету відповідає міжнародним стандартам 

щодо забезпечення освітнього процесу комп’ютерною технікою, програмним 

забезпеченням, лабораторним приладдям тощо. Для студентства створено сприятливі 

соціально-побутові умови: функціонують 5 гуртожитків, 8 кафетеріїв, 4 їдальні, 

медпункт, пральня. Спортивна база включає 2 закритих сучасних спортивних 

комплекси, футбольне поле із штучним газоном, спортивні майданчики, тренажерні 

та хореографічні зали. Свої творчі здібності та таланти студенти мають змогу 

проявити на сцені концерт-холу, зала якого налічує 750 місць. 

Члени профспілки університету мають змогу оздоровлюватись на базах 

відпочинку на узбережжі Чорного моря. 

В навчальному закладі надається безкоштовна юридична та психологічна 

допомога, діють численні наукові гуртки та професійні клуби. 

Київським національним торговельно-економічним університетом укладено 

угоди про співпрацю з міністерствами, відомствами, організаціями і підприємствами, 

зокрема з Рахунковою палатою, Національним банком України, Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, 

Міністерством закордонних справ України, Державною фіскальною службою 

України, Державною казначейською службою України, Антимонопольним комітетом 

України, Державною фінансовою інспекцією України, Пенсійним фондом України, 

комерційними банками, торгово-промисловими палатами, торговельними мережами, 

страховими компаніями, рекламними агентствами та іншими установами. 

Університет – член 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. Встановлені та підтримуються творчі зв'язки з понад 100 вищими 

навчальними закладами, міжнародними центрами та установами з більш ніж 30 

країнами світу. Здійснюється обмін викладачами, студентами, виконуються 

міжнародні проекти стосовно інтеграції вищої освіти, вдосконалення освітніх 

програм різних ступенів підготовки та перепідготовки спеціалістів. 

 

 


