
 

 

 

Загальна інформація про ВНЗ 

 

Київський національний торговельно-економічний університет – один із 

найавторитетніших навчальних закладів 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. 

Університет займає лідируючі позиції в системі національної вищої 

освіти: у 2016 р.  – посів 5 місце в країні за кількістю поданих абітурієнтами 

заяв до ВНЗ.  

КНТЕУ це – 6  навчальних інститутів, 12 коледжів і вищих комерційних 

училищ в 10 містах країни, розташованих у Києві, Харкові, Вінниці, 

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

У базовому закладі в м. Києві 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. 

В університеті навчається близько 40 тисяч студентів  за 18 

спеціальностями, 42 бакалаврськими та 56 магістерськими програмами, на 8 з 

яких англійська мова викладання.  

КНТЕУ здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

фахівців для зовнішньої і внутрішньої торгівлі, фінансової і банківської 

системи, фіскальної служби, конкурентної політики, 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, 

товарознавства, експертизи товарів та послуг, туризму, готельного і 

ресторанного бізнесу, захисту прав споживачів, виставкової  та комерційної 

діяльності, психології та філології. 

У навчальному закладі створена сучасна база для науково-дослідної 

роботи, розроблена унікальна методика для підготовки наукових та науково-

педагогічних кадрів: діє 15 освітньо-наукових програм підготовки докторів 

філософії, працюють 6 спеціалізованих вчених рад із захисту докторських 

дисертацій за 8 спеціальностями та кандидатських за 15 спеціальностями. 

Університет має потужний науково-педагогічний колектив, здатний 

успішно вирішувати завдання, які постають перед ним як національним 

закладом освіти. Творчі наукові колективи університету плідно працюють над 

розв'язанням актуальних наукових проблем, які публікуються на сторінках 
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наукових журналів «Вісник КНТЕУ», «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, 

право», міжнародного наукового журналу «Товари і ринки».  

Частка викладачів з науковими ступенями доктора та кандидата наук 

становить 80 відсотків. Фахівці  КНТЕУ беруть активну участь у розробці 

стратегічних напрямів забезпечення якості освіти, залучені до ряду комісій 

МОН України, інших міністерств і відомств.  

До складу КНТЕУ входять: Інститут вищої кваліфікації, Центр 

європейської освіти, Лабораторія дистанційного навчання, яка забезпечує 

підготовки та перепідготовки фахівців без відриву від основної професійної 

діяльності, Центр підготовки до ЗНО, Підготовче відділення для іноземців та 

осіб без громадянства, Центр розвитку кар’єри,  Центр трансферу технологій, 

Центр педагогічних та психологічних досліджень, Вища школа педагогічної 

майстерності, Центр укладання договорів, Навчально-виробниче об'єднання, 

Центр навчально-виробничого тренінгу, Науково-технічний центр 

сертифікації продукції, послуг та систем якості. На базі університету працює 

юридичнa клінікa "Центр правового захисту", що надає безкоштовну правову 

допомогу. 

Інститут вищої кваліфікації (ІВК) забезпечує реалізацію концепції освіти 

протягом життя, підвищення кваліфікації, надає освітні послуги  

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). В традиційному 

щорічному рейтингу бізнес-шкіл України,  що проводить журнал «Бізнес», у 

2016 році ІВК посів  перше місце  в номінації «Кращі спеціалізовані 

програми».  

Вперше серед ВНЗ України Система управління якістю КНТЕУ 

сертифікована на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 

9001:2015. Гармонійною її складовою є система забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти. 

Функціонують стандарти вищої освіти в КНТЕУ як сукупність вимог до 

змісту та результатів освітньої діяльності за кожним рівнем вищої освіти в 

межах кожної спеціальності та спеціалізації. 

Однією із вагомих переваг КНТЕУ є створена матеріально-технічна база 

європейського рівня для навчального процесу, проживання, спорту та 

творчого розвитку. Навчальні аудиторії обладнанні сучасним 

демонстраційним обладнанням, лабораторії – необхідним лабораторним 

устаткуванням, комп’ютерні кабінети – новою технікою із найновішими 

версіями програмного забезпечення, створено сучасний бібліотечний 

комплекс з електронним обслуговуванням читачів. Для студентства створені 

сприятливі соціально-побутові умови: функціонує спортивний комплекс, до 

якого входять футбольне поле із штучним покриттям, майданчики для 

спортивних ігор у баскетбол, волейбол, теніс тощо та тренажерні зали. До 

послуг студентів – 6 гуртожитків, 10 кафетеріїв та 2 їдальні, медпункт, 

пральня та інші побутові пункти. Студенти та співробітники мають змогу 

відпочивати на базах університету на узбережжі Чорного моря. 



КНТЕУ має численні угоди про творчу науково-технічну співдружність 

та співпрацю в сфері підготовки спеціалістів за усіма спеціальностями, 

зокрема, з 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, Рахунковою 

палатою, Національним банком України, провідними комерційними банками, 

торговельними та готельно-ресторанними мережами, рекламними 

агентствами, логістично-розподільчими центрами та іншими організаціями і 

установами. 

Встановлені та підтримуються творчі зв'язки з більш ніж 100 вищими 

навчальними закладами, міжнародними центрами та установами з 30 країни 

світу. Здійснюється обмін викладачами, студентами, виконуються міжнародні 

проекти стосовно інтеграції вищої освіти, вдосконалення освітніх програм 

різних ступенів підготовки та перепідготовки спеціалістів, студенти проходять 

практику у шести зарубіжних країнах. 

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.   

Серед випускників університету – відомі громадські діячі, керівники 

органів державної влади та управління, організацій і підприємств, 

дипломатичні працівники та науковці, бізнесмени. 


