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Шановні друзі!
Державний торговельно-економічний університет 

за 75-річну історію пройшов великий шлях 
становлення та розвитку, став визнаним суспільством 
продуцентом інтелектуальних ресурсів та потужним 
інноваційним навчально-науковим комплексом із 
сучасною матеріально-технічною базою, новітніми 
освітніми технологіями, глобальними інформаційними 
мережами.

З року в рік зростає авторитет навчального закладу 
як флагмана освіти і науки – лідера у підготовці кадрів 
високої якості. Нині на шести факультетах університету 
та в регіональних підрозділах проходять навчання 
понад 36 000 студентів, які здобувають знання, актуальні 
потребам сучасної світової економіки. Вагомий внесок у 
формування молодого покоління належить потужному 
науково-педагогічному колективу – досвідченим 
освітянам, видатним науковцям, громадським діячам, 
ефективним практикам, стейкголдерам.

Університет запроваджує європейські підходи до 
підготовки нової генерації інтелектуальної еліти нації. 
Міжнародна співпраця з іноземними партнерами, 
провідними університетами, освітніми та науковими 
центрами світу відкриває нові можливості для студентів, 
ще більше зміцнюючи його авторитет у світі.

Найближчі десятиріччя стануть глобальним 
викликом людству у різних галузях. Впевнені, що 
випускники ДТЕУ будуть незмінними учасниками у 
знаходженні ефективних рішень, що здатні розв’язувати 
державні, європейські та світові проблеми. 

Натхненної праці задля процвітання України!

Dear friends!
The State University of Trade and Economics has 

undergone a great path of formation and development 
in its 75-year history, It has become recognized by 
the society as a producer of intellectual resources 
and a powerful innovative educational and scientific 
complex with a modern material and technical base, 
new educational technologies and global information 
networks.

Year by year the gravitas of the educational 
institution as the flagship of education and science - 
the leader in the high-quality staff training - is growing. 
Currently, more than 36000 students study at six 
faculties of the University and  regional departments, 
gaining knowledge relevant to the needs of the modern 
world economy. A significant contribution to the 
formation of the younger generation is made by the 
powerful scientific and pedagogical team – experienced 
educators, outstanding scientists, public figures, 
effective practitioners, stakeholders.

The University implements European approaches 
to the training of a new generation of the nation's 
intellectual elite. International cooperation with foreign 
partners, leading universities, educational and scientific 
centres around the world opens up new opportunities 
for students, further enhancing its prestige in the world.

The coming decades will be a global challenge 
to humanity in various fields. We are sure that SUTE 
graduates will be constant participants in finding 
effective decisions to solve national, European and 
world problems.

Have an inspired work for the prosperity of Ukraine!
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Scientia difficilis sed fructuosa
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Митна справа / Customs A�airs ENG
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Public Management and Administration
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Фінансове посередництво / Financial Intermediation ENG
Фінансове брокерство / Financial Brokerage
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Страховий менеджмент / Insurance Management
Державний аудит / State Audit

Облік і податковий консалтинг / Accounting and Tax Consulting
Фінансовий контроль та аудит / Financial Control and Audit
Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі / 
Accounting and Taxation in International Business
Фінансова аналітика / Financial Analytics

Інженерія програмного забезпечення / Software Engineering

Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science) / Information 
Technology and Business Analytics (Data Science)

Комп’ютерні науки / Computer Science

Цифрова економіка / Digital Economics

Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність / Entrepreneurship, Trade 
and Exchange Activity

Готельно-ресторанна справа / 
Hotel and Restaurant Business

Економіка / Economics

Менеджмент / Management

Фінанси, банківська справа та страхування / 
Finance, Banking and Insurance

Облік і оподаткування / 
Accounting and Taxation

Комп’ютерні науки / Computer Science

Міжнародний менеджмент / International Management Міжнародний менеджмент / International Management

Прикладна лінгвістика / Applied Linguistics 
Прикладна лінгвістика (лінгводидактика, англійська мова) / Applied 
Linguistics (Political Linguistics, English)

Ресторанні технології та фуд-дизайн / Restaurant Technology and Food Design

Дизайн / DesignДизайн | Design

Спортивний менеджмент / Sports ManagementФізична культура і спорт
Physical Culture and Sports

Агробізнес / Agribusiness

Агробізнес / Agribusiness

Діджитал аудит та аналіз / Digital Audit and Analysis

Діджитал аудит та аналіз / Digital Audit and Analysis

Соціальне забезпечення | Social Welfare Соціальне забезпечення / Social Welfare



Освітній процес в університетi ґрунтується на системному пiдходi та мiждисциплiнар-
ному принципi навчання з метою формування у студентiв сучасних поглядiв на розвиток 
cвiтy, суспiльства, науково-технiчного прогресу, духовних цiнностей людини, глибини мис-
лення, здатностi розв’язувати загальновиробничi та соцiально-економiчнi проблеми. 

Змiст пiдготовки фахiвцiв повною мipою вiдповiдає ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності та стандартам вищої освіти, вимогам національної рамки кваліфікацій 
i забезпечується концептуально новими підходами до змісту освітньо-професійних про-
грам, навчальних планiв та програм навчальних дисциплiн. 

Запроваджено всі елементи європейської кредитної трансферно-накопичувальної си-
стеми (ЄKTС), що забезпечує якiсну пiдготовку фахiвцiв за гнучкими iндивiдуальними пла-
нами. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як 
правило, 60 кредитів ЄКТС. Кредити присвоюються здобувачам вищої освіти після успішно-
го вивчення дисципліни, проходження виробничої практики та атестації за умови позитив-
ного оцінювання досягнутих результатів навчання. 

Однією із вагомих переваг ДТЕУ є матеріально-технічна база європейського рівня. На-
вчальні аудиторії оснащені сучасним демонстраційним обладнанням, а лабораторії – необ-
хідним устаткуванням. 

3 метою iнтенсифiкацiї навчання, стимулювання активностi студентiв у громадському 
життi запроваджено систему рейтингового оцiнювання дiяльностi студентiв.

The educational process at the university is based on a systematic approach and an interdis-
ciplinary principle of teaching in order to form students' modern views on the development of 
the world, society, scientific and technical progress, spiritual values of the individual, depth of 
thinking, ability to solve general production and socio-economic problems.

The content of the specialists training fully meets the licensing conditions for carrying out 
educational activities and higher education standards, the requirements of the national frame-
work of qualifications and is provided with conceptually new approaches to the content of edu-
cational and professional programs, curricula and syllabuses.

All elements of the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) have been 
introduced, which ensures high-quality training of specialists according to flexible individual 
plans. The teaching load of one full-time academic year is usually 60 ECTS credits. Credits are 
awarded to higher education graduates after successful study of the discipline, completion of 
industrial practice and certification, subject to a positive evaluation of the learning outcomes 
achieved.

One of the major advantages of SUTE is the material and technical base of the European 
level. The classrooms are equipped with modern demonstration technics and the laboratories 
have all the necessary equipment.

The purpose of intensifying education and stimulating student activity in public life is to 
introduce a system for rating student activity.

 9 | навчальних 
корпусів  
university buildings

24 | лабораторії 
laboratories

40 | комп’ютерних 
класів  
computer classrooms

234 | навчальних 
аудиторій 
classrooms

2500 |комп’ютерів 
computers 64 | мультимедійних 

комплексів 
multimedia 
complexes
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Унiверситет має потужний кадровий потенцiал, здатний успiшно розв’язу-
вати завдання, якi стоять перед ним як нацiональним закладом вищої освiти.

Кадрова полiтика в унiверситетi opiєнтована на безперервне полiпшення 
якiсного складу науково-педагогічних працівників, опанування викладачами 
сучасних методiв навчання, збереження спадкоємностi та пiдвищення моти-
вацiї працi з метою забезпечення високого рiвня пiдготовки фахiвцiв. Діє си-
стема пiдвищення квалiфiкацiї викладачiв, яка передбачає навчання у вищiй 
школi педагогiчної майcтерності, стажування в iнших навчальних закладах, 
пiдприємствах, органiзацiях в Укpaїні та за кордоном.

У ДТЕУ створено сприятливi умови для наукового зростання викладачiв. 
Працюють докторантура та аспipантура, шість спецiалiзованих вчених рад 
із захисту докторських i кандидатських дисертацiй з економiчних, тexнiчних 
і психологічних наук.

За досягнутi успiхи науково-педагогiчні працівники нагороджені ор-
денами "За заслуги", ‘‘Ярослава Мудрого‘‘; відзначені почесними званнями 
"Заслужений діяч науки і техніки України" та "Заслужений працівник освіти 
України"; знаком "Вiдмiнник освiти України", пам’ятною медаллю ДТЕУ "Гід-
ному шани".

Our university has a highly qualified and talented staff that is able to address 
problems and tasks faced by the national educational institution. 

The university personnel policy is aimed at constant staff development, mas-
tering of contemporary teaching methods, legacy preservation, and increasing 
work motivation in order to ensure high levels of education. We also have a sys-
tem for enhancing teachers’ qualifications and skills. This provides an opportuni-
ty for studying in Higher School of Pedagogical Proficiency, internships in other 
educational institutions, enterprises and organizations in Ukraine and abroad. 

SUTE has created favorable conditions for teachers’ scientific development. 
There are Postgraduate and Doctoral Studies Department, six specialized aca-
demic councils for the defense of doctoral and candidate theses in Economics, 
Engineering and Psychology at the university. 

Research and educational personnel has been awarded with the Order of 
Merit, honorary title of Honored Master of Sciences and Engineering of Ukraine, 
Honored Educator of Ukraine, SUTE commemorative medal Honored for the 
achievements in work.

Систему управління  
якістю ДТЕУ, гармонійною 
складовою якої є система 

забезпечення якості освіт-
ньої діяльності та якості 

вищої освіти, вперше серед 
ЗВО України сертифіковано 

на відповідність вимогам 
міжнародного стандарту ISO 

9001:2015.

SUTE quality anagement 
system, aimed at providing high 

quality of higher education, 
is the first among Ukrainian 

higher educational institutions 
to have been certified according 
to ISO 9001:2015 international 

standard requirements.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
TEACHING STAFF

61%
кандидатів, доцентів

Candidates, Ass. Professors

20%
викладачів

Lecturers

19%
докторів наук, професорів

Doctors of Sciences, Professors

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД / ACADEMIC STAFF НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС / ACADEMIC PROCESS



ІСТОРІЯ ТА СИМВОЛІКА УНІВЕРСИТЕТУ / HISTORY AND SYMBOLS OF THE UNIVERSITY

Великий герб – це офіційний розпізнавально-правовий знак, що є символом су-
веренітету університету. Великий герб використовується в особливо урочистих ви-
падках, під час проведення офіційних урочистих заходів тощо. 
Його складові елементи: 
Щит: у смарагдовому полі золотий кадуцей бога торгівлі Гермеса (Меркурія) на 
тлі золотих перехрещених смолоскипів. У лазуровій главі щита – срібні розгорнуті 
книжки та срібна фігура Архистратига Михаїла. Щит вміщено на срібний електичний 
картуш у вигляді розгорнутого сувою. 
Клейнод і бурелет: розгорнута срібна книжка на тлі вінка із золотого лаврового 
листя на бурелеті кольорів золота і смарагду поперемінно. У центрі книжки – зобра-
ження Малого державного герба України. 
Щитотримачі: античний бог торгівлі Гермес (Меркурій) та богиня науки і мудрості 
Афіна-Паллада (Мінерва). 
Девізна стрічка смарагдова з латинським девізом золотими літерами "Scientia 
difficilis sed fructuosa" ("Наука важка, але плідна"). 
Середній герб використовується на спорудах відокремлених підрозділів ДТЕУ, в 
атрибутиці їх керівників. Від Великого герба Середній відрізняється відсутністю де-
візної стрічки і щитотримачів.
Малий герб є основою Великого і Середнього гербів.

The Greater Coat of Arms is the official legal mark that is the symbol of the university's 
sovereignty. The Greater Coat of Arms is used on especially solemn occasions, during 
official ceremonial events, etc.
Its constituent elements are:
Shield: in the emerald field a golden caduceus of the god of trade Hermes (Mercury) 
is depicted against the background of golden crossed torches. In the azure head of the 
shield there are silver unfolded books and a silver diminutive of Archangel Michael. The 
shield is placed on a silver eclectic cartouche in the form of an unfolded scroll.
Kleinod and Torse: an unfolded silver book on a background of a wreath of golden 
bay leaves on a burette of gold and emerald colors alternately. In the center of the book 
there is an image of the Small State Emblem of Ukraine.
Shield Supporters: the ancient god of trade Hermes (Mercury) and the goddess of 
science and wisdom Athena Pallas (Minerva).
The motto ribbon is emerald with the Latin motto in gold letters "Scientia difficilis sed 
fructuosa" ("Science is difficult but fruitful").
The Medium Coat of Arms is used on the buildings of separate structural divisions of 
SUTE and in the paraphernalia of their heads. The Medium Coat of Arms differs from the 
Greater Coat of Arms by the absence of a motto ribbon and shield supporters.
The Small Coat of Arms is the basis of the Greater and the Medium Coats of Arms.

Великий герб
The Great coat of arms

Малий герб
The Small coat of arms

Середній герб
The Medium coat of arms

Створено Київський філіал 
Всесоюзного заочного 

інституту Радянської торгівлі

The Kyiv branch of all-union 
Correspondence institute 

of foreign trade was created

Філіал передано 
у підпорядкування 
Харківському інституту 
радянської торгівлі, 
пізніше – Донецькому інституту 
радянської торгівлі 

The branch was placed under the 
authority of Kharkiv institute 
of soviet trade. Later to 
Donetsk institute of soviet trade

Cтворено Київський 
торгово-економічний інститут (КТЕІ)

Kyiv institute of trade 
and economics (KITE) was created

Створено Київський 
державний торговельно-
економічний університет (КДТЕУ) 

Kyiv State University of Trade 
and Economics (KSUTE) was created

За вагомий внесок у розвиток 
вищої освіти і науки України, враховуючи 

загальнодержавне та міжнародне 
визнання університету надано 

статус національного 
The university was given the status 

of National for the considerable contribution 
to the development of Higher Education 

and Science In Ukraine, State 
and International Recognition

Київський національний 
торговельно-економічний 
університет приєднався до 
Великої Хартії університетів 

Kyiv National University of Trade 
and Economics joined 
The Great Charter of Universities

Університет на державному рівні 
відзначив ювілей – 70 років 

з дня заснування
The university has celebrated its 70th 

anniversary at the country level

1946 1959 1966 1994 2000 2006 2016
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Місія ДТЕУ: елітарна освіта для нинішньо-
го і прийдешніх поколінь на засадах спадкоєм-
ності традицій та інновацій для забезпечення 
поступального розвитку України.

Стратегічною метою ДТЕУ є забезпечення 
висхідного розвитку освітньої наукової діяль-
ності для формування гармонійної особистос-
ті, підвищення конкурентоспроможності в 
Україні та світі.

The SUTE mission is to provide superior educa-
tion for the contemporary and future generations 
on the basis of continuity of traditions and inno-
vations to ensure the progressive development of 
Ukraine.

The strategic goal of SUTE is to ensure the as-
cending development of educational research 
activities for the formation of a harmonious per-
sonality, increasing competitiveness in Ukraine and 
the world.



Кафедра економіки та фінансів підприємства

Кафедра менеджменту

Кафедра економічної теорії та конкурентної політики

Кафедра публічного управління та адміністрування

Кафедра психології

Факультет економіки,менеджменту 
та психології

Department of Economics and Business Finance

Department of Management

Department of Economic Theory and Competition Policy

Department of Public Management and Administration

Department of Psychology

Faculty of Economics, Management 
and Psychology

Кафедра цифрової економіки та системного аналізу

Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем

Кафедра вищої та прикладної математики

Факультет інформаційних технологій

Department of Digital Economy and System Analysis

Department of Software Engineering and Cybersecurity

Department of Computer Science and Information Systems

Department of Higher and Applied Mathematics

Faculty of Information Technology

Кафедра технології та організації ресторанного господарства

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу

Кафедра туризму та рекреації

Кафедра дизайну та інжинірингу

Кафедра фізичної культури та спорту

Факультет ресторанно-готельного 
та туристичного бізнесу

Department of Technologies and Organization of Restaurant Business

Department of Hotel and Restaurant Business

Department of Tourism and Recreation

Department of Design and Engineering

Department of Physical Training and Sports

Faculty of Restaurant, Hotel and  
Tourism Business

Кафедра товарознавства та митної справи

Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю

Кафедра торговельного підприємництва та логістики

Кафедра маркетингу

Кафедра журналістики та реклами

Кафедра іноземної філології та перекладу

Факультет торгівлі та маркетингу

Department of Commodity Science and Customs Affairs 

Department Commodity Science, Safety and Quality Management 

Department of Trading Business and Logistics 

Department of Marketing

Department of Journalism and Advertising

Departmentof Foreign Philology and Translation

Faculty of Trade and Marketing

Кафедра банківської справи

Кафедра фінансів

Кафедра статистики та економетрії

Кафедра обліку та оподаткування

Кафедра фінансового аналізу та аудиту

Факультет фінансів та обліку

Department of Banking

Department of Finance

Department of Statistics and Econometrics 

Department of Accounting and Taxation

Department of Financial Analysis And Audit

Faculty of Finance and Accounting

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, соціології та політології

Факультет міжнародної торгівлі та права

Department of World Economy

Department of International Management 

Department of International, Civil and Commercial Law 

Department of Administrative, Financial and Information Law 

Department of Legal Support of Business Activity 

Department of Modern European Languages 

Department of Philosophy, Sociology and Politology

Faculty of International Trade and Law

Інститут вищої кваліфікації  
Institute of Higher Qualification  

Центр  європейської освіти 
European Education Centre  

Центр розвитку кар’єри 
Career Development Centre

Центр управління якістю 
Centre of Quality Management 

Науково-дослідний фінансовий інститут 
Research Institute of Finance 

Відділ супроводу дистанційного навчання 
Department of Distance Learning Support

Центр підготовки до ЗНО 
Centre of Preparation for External Independent Testing 

Бізнес-інкубатор 
Business Incubator  

Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства 
Preparatory Department for  Foreign Citizens and Stateless Persons

Центр трансферу технологій 
Technology Transfer Centre 

Навчально-науковий центр бізнес-симуляції 
Scientific Centre of Business Simulation 

Навчально-виробниче об’єднання 
Training and Production  Association 

Центр підготовки навчально-методичних видань 
Centre of Courseware Preparation 

Вища школа педагогічної майстерності 
Higher School of Pedagogical Proficiency 

Центр педагогічних  та психологічного досліджень 
Centre for Psychological Support  of Career Guidance 

Культурно-мистецький центр 
Cultural and Artistic Centre

Науково-технічний центр сертифікації продукції, послуг та 
систем якості 
Scientific and Technical Centre for Certification  
of Products, Services and Quality Systems

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА  / ORGANIZATIONAL STRUCTURE
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Ужгородське вище комерційне 

училище
Uzhhorod Higher Commercial College 

Чернівецьке вище комерційне училище
Chernivtsi Higher Commercial School

Вінницький торговельно-економічний 
інститут

Vinnytsia Institute of Trade and Economics 

Ужгородський торговельно-економічний 
інститут

Uzhhorod Institute of Trade and Economics 

Чернівецький торговельно-економічний 
інститут

Chernivtsi Institute of Trade and Economics

Київський торговельно-економічний фаховий 
коледж

Kyiv College of Trade and Economics  

Бурштинський торговельно-економічний 
фаховий коледж

Burshtyn College of Trade and Economics   

Вінницький торговельно-економічний фаховий 
коледж

Vinnytsia College of Trade and Economics 

Житомирський торговельно-економічний 
фаховий коледж

Zhytomyr College of Trade and Economics  

Коломийський економіко-правовий фаховий 
коледж

Kolomyia College of Law and Economics

Одеський торговельно-економічний фаховий 
коледж

Odesa College of Trade and Economics  

Ужгородський торговельно-економічний 
фаховий коледж

Uzhhorod College of Trade and  Economics 

Харківський торговельно-економічний коледж
Kharkiv College of Trade and Economics 

Хмельницький торговельно-економічний 
фаховий коледж

Khmelnytskyi College of  Trade and Economics

ІНСТИТУТИ
INSTITUTES9 КОЛЕДЖІВ

COLLEGES 2 УЧИЛИЩА
ACADEMY

18 СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
STRUCTURAL SUBDIVISIONS

6ФАКУЛЬТЕТІВ
FACULTIES
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10 ПЕРЕВАГ НАВЧАННЯ В ДТЕУ / 10 ADVANTAGES OF STUDYING IN SUTE

14 15

ISO
9001:2015

TOP-5
HEI's OF UKRAINE 

ДТЕУ входить до ТОП-5 ЗВО за кількістю поданих заяв 
вступниками, є лідером у реформуванні вищої освіти 
України, першим у країні здійснив суттєве оновлення 
змісту освіти, впровадження новітніх навчальних тех-
нологій.

1 ДОСВІД, ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

Унiверситет співпрацює зі 112 закладами вищої освіти, 
мiжнародними центрами та установами 31 країни світу, 
активно бере участь у європейських програмах Темпус 
та Еразмус+. В ДТЕУ діють 11 програм англійською мо-
вою викладання за ОС «Магістр» та 4 програми за ОС 
«Бакалавр».

Науково-дослідна робота університету відповідає 
науковій, науково-технічній, інноваційній політиці 
України, інтеграції вищої освіти до європейського на-
уково-освітнього простору та пріоритетним напрямам 
наукових досліджень.

Комп’ютерні класи, широкоформатні LED-екрани в лек-
ційних аудиторіях, SMART-бібліотека з VR-технологіями, 
дистанційне навчання, оновлене комп’ютерне забез-
печення, безкоштовний Wi-Fi, інші інновації та тренди у 
технічному забезпеченні.

Модернізовані навчальні корпуси, open-space та  
co-working зони, спортивні майданчики, футбольне 
поле, тенісні корти, репетиційні зали, численні заклади 
харчування та комфортне студмістечко університету 
забезпечують всі умови для навчання, дозвілля та про-
живання.

ДТЕУ має партнерські відносини з органами державної 
та місцевої влади, міжнародними компаніями, бізнес-
структурами, організаціями, комерційними установами, 
більшість з яких виступають партнерами освітніх 
програм, на базі яких проходить практика студентів та 
їх подальше працевлаштування.

Систему управління якістю ДТЕУ, гармонійною складо-
вою якої є система забезпечення якості освітньої діяль-
ності та якості вищої освіти, вперше серед ЗВО України 
сертифіковано на відповідність вимогам міжнародного 
стандарту ISO 9001:2015 та європейським рекомендаці-
ям.

Потужний кадровий потенціал, залучення в освітній 
процес професіоналів-практиків та постійна актуа-
лізація змісту освіти є основою для високого рiвня 
пiдготовки фахiвцiв.

2

3 ЗНАЧНИЙ НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

4 ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

5 СУЧАСНА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

6 ЕФЕКТИВНЕ ПАРТНЕРСТВО

7 ЯКІСНА ТА ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА

8 ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДХІД

Насичене студентське життя, відкритий інклюзивний 
простір та можливість креативної всебічної реаліза-
ції студентства у навчально-науковому, громадському, 
культурно-масовому, спортивному та соціальному на-
прямах.

9 НАСИЧЕНЕ СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Університет є флагманом спортивного розвитку, про 
що свідчить спортивна база, широкий вибір секцій та 
численні індивідуальні та збірні перемоги у різних ви-
дах спорту.

10 ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК СПОРТУ

SUTE is among the TOP-5 Higher Education Establishments 
by the number of prospective students’ applications. It’s a 
leader in reforming higher education in Ukraine. SUTE was 
the first one to update the content of education and to in-
troduce the latest educational technologies. 

EXPERIENCE, TRADITIONS, PROSPECTS

The University cooperates with 108 higher education insti-
tutions, international centers and institutions of 31 coun-
tries. It actively participates in the European Tempus and 
Erasmus+ programs. SUTE has 11 Master and 4 Bachelor 
degree English language programs. 

The research work of the university corresponds to the 
research, scientific and technical, innovation policy of 
Ukraine, the integration of higher education into the Eu-
ropean scientific and educational space and the priority 
areas of scientific research.

Computer classes, wide LED screens in lecture halls, 
SMART-library with VR-technologies, distance learning, 
updated computer software, free Wi-Fi and other innova-
tions and trends.

Modernized educational buildings, open-space and co-
working areas, sports fields, a football field, tennis courts, 
rehearsal halls, numerous restaurants and a comfortable 
university campus provide all the conditions for study, lei-
sure and living.

SUTE has partnerships with state and local authorities, 
international companies, business structures, 
organizations, commercial institutions, most of which are 
partners of educational programs, on the basis of which 
students' internships and their further employment are 
carried out.

SUTE quality management system and the educational 
activities and higher education quality assurance system 
as its integral component were the first among Ukrainian 
higher education establishments to be certified for meet-
ing the requirements of the international ISO 9001:2015 
standard and European recommendations.

The high level of training is ensured by powerful human 
resources, involvement of experts in the educational pro-
cess and constant updating of the education content are 
the basis for.

INTERNATIONAL COOPERATION

SIGNIFICANT SCIENTIFIC POTENTIAL

DIGITALIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS

MODERN FACILITIES

EFFECTIVE PARTNERSHIP 

QUALITY AND INNOVATIVE EDUCATION 

PROFESSIONAL APPROACH

Active student life, open inclusive space and possibility of 
creative comprehensive involvement of students in edu-
cational, scientific, social, cultural, sports and social areas.

ACTIVE STUDENT LIFE

The university is the leader in developing sports, with its 
sports facilities, diverse sections and numerous individual 
and team victories in various sports. 

EXTENSIVE DEVELOPMENT OF SPORTSМІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
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Пiдготовка наукових кадрiв в унiверситетi 
здійснюється за 15 акредитованими спеціальностями 
в аспірантурі очною (денною, вечірньою),  заочною 
формою навчання та за 8 спеціальностями в 
докторантурі.

Щоpоку в ДТЕУ захищають близько 60 дисертацій. 
При університеті функціонують 6 спеціалізованих 

вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата та доктора наук (з економічних, 
технічних та психологічних наук). 

At the university the training of scientific personnel is 
carried out in 15 accredited specialties in Postgraduate 
course by full-time (day and evening), by correspondence 
and 8 specialties in Doctoral studies.

About 60 theses are defended in SUTE annually.
The university has 6 specialized scientific councils 

for the defence of theses to acquire an Academic degree 
of Candidate and Doctor of Sciences (in Economics, 
Engineering and Psychology).

Соціальні та поведінкові науки 
Економіка 

Управління та адміністрування 
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування 
Менеджмент 
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Виробництво та технології
Харчові технології

Міжнародні відносини
Міжнародні економічні відносини

Social and Behavioural Sciences
Economics

Management and Administration
Accounting and Taxation
Finance, Banking and Insurance
Management
Marketing
Entrepreneurship, Trade and Exchange Activity

Production and Technology
Food Technology

International Relations
International Economic Relations 

Гуманітарні науки
Філософія

Соціальні та поведінкові науки 
Економіка (міжнародна акредитація)
Політологія 
Психологія 

Управління та адміністрування 
Облік і оподаткування 
Фінанси, банківська справа та страхування 
Менеджмент 
Маркетинг 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Право
Право

Інформаційні технології
Комп’ютерні науки 

Виробництво та технології
Харчові технології 

Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування

Міжнародні відносини
Міжнародні економічні відносини
Міжнародне право

Humanities
Philosophy

Social and Behavioural Sciences
Economics
Politology
Psychology

Management and Administration
Accounting and Taxation
Finance, Banking and Insurance
Management
Marketing
Entrepreneurship, Trade and Exchange Activity

Law
Law

Information Technology
Computer Science

Production and Technology
Food Technology

Public Management and Administration
Public Management and Administration

International Relations
International Economic Relations 
International Law

Спеціальності в докторантурі Doctoral Degree Specializations

Спеціальності в аспірантурі Scientific programmes according to which a Candidate’s 
degree can be obtained are the following 

ДТЕУ має партнерські відносини з органами дер-
жавної та місцевої влади, організаціями, відомствами, 
службами, на базі яких проходить практика студентів 
та стажування викладачів, більшість з яких виступають 
партнерами освітніх програм: Міністерство економіки 
України; Міністерство соціальної політики України; Мі-
ністерство закордонних справ України; Міністерство 
інфраструктури України; Міністерство фінансів Украї-
ни та регіональні фінансові управління; Державна фіс-
кальна служба та її структурні підрозділи; Державна 
казначейська служба України; Рахункова палата Укра-
їни; Пенсійний фонд України; Державна аудиторська 
служба України; Державна служба України з питань без-
печності харчових продуктів та захисту прав спожива-
чів; Київська торгово-промислова палата; Касаційний 
господарський суд; апеляційні суди України; Антимо-
нопольний комітет України; центри з управління без-
печністю товарів; громадські організації та асоціації; 
організації з експертизи товарів та послуг; Департамент 
кіберполіції Національної поліції України; Національ-
ний координаційний центр кібербезпеки та інші.

Комерційні установи, з якими ДТЕУ має угоди 
про партнерство: комерційні банки та фінансові бір-
жі; підприємства оптової, роздрібної торгівлі й торго-
вельні мережі; венчурні та інвестиційні компанії; цен-
три інноваційного розвитку; підприємства з організації 
кейтерингових та вендингових послуг; девелоперські 
компанії; виробничі підприємства; готелі та заклади 
ресторанного господарства; туристичні агенції; HR-, ре-
крутингові агенції; рекламні, PR-агенції та прес-служби; 
брокерські агенції; страхові компанії; лізингові компа-
нії; логістичні компанії; юридичні та консалтингові ком-
панії тощо.

SUTE has partnership relations with state and local 
agencies, organizations, departments and institutions 
which serve as a place for students’ and teachers’ intern-
ship. Most of them are partners of the educational pro-
grams: Ministry of Economy of Ukraine; Ministry of Social 
Policy of Ukraine; Ministry of Foreign Affairs of Ukraine; 
Ministry of Infrastructure of Ukraine; Ministry of Finance 
of Ukraine and Regional financial authorities; State Fiscal 
Service of Ukraine and its subdivisions; State Treasury of 
Ukraine; Accounting Chamber of Ukraine; Pension Fund 
of Ukraine, State Audit Service of Ukraine; State Service 
of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection; Kyiv 
Chamber of Commerce and Industry; Commercial Cassa-
tion Court; courts of appeal of Ukraine; Antimonopoly 
Committee of Ukraine; goods safety management cen-
ters; public organizations and associations; organiza-
tions for examination of goods and services; Cyberpolice 
Department of the National Police of Ukraine; National 
Cyber Security Coordination Center and others.

SUTE has partnership relations with the follow-
ing commercial organizations: commercial banks and 
financial markets; wholesale and retail trade enterprises 
and trade networks; venture and investment companies; 
centers of innovative development; catering and vend-
ing enterprises; development companies, manufacturers; 
hotels and restaurants; travel agencies; HR/recruitment 
agencies; advertising, PR agencies and press-services; 
brokerages; insurance agencies; leasing companies; lo-
gistics companies; law and consulting companies etc.

ПАРТНЕРСТВО З УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ
PARTNERSHIP

ДОКТОРАНТУРА ТА АСПІРАНТУРА
POSTGRADUATE AND DOCTORAL STUDIES DEPARTMENT
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SUTE Library is an information-educational, cultural-educational structural unit of the university with universal funds 
of documents. The purpose of the center is to provide the educational process with literature, to actively promote the 
development and implementation of promising educational technologies, to create the conditions for effective research 
work.

The library has a modern logistical base, the necessary conditions for efficient service of users, the organization of 
document funds, electronic catalogs, exhibitions of documents have been created. The entire area of   the library has Wi-Fi 
coverage. The library halls are equipped with QR codes with information about specific library services that a specific hall 
provides to readers.

For the users of the library: 11 reading rooms with open access funds, 7 subscriptions, Bibliometrics hall, SMART library, 
unique VR-studio, eSports area, halls of new literature and foreign literature, special sectors - SUTE methodical publications, 
dissertation fund and abstracts, comfortable seating areas with table football, chess and checkers.

The Bibliometrics Hall provides free online access to national and global full-text databases, science-based 
research platforms: SCOPUS, Web of Science, EBSCO and more. Contains a database of electronic textbooks,  
educational materials, video courses on electronic media.

The SMART library is an open space for reading, conferences, lectures, workshops, presentations using the SMART wall 
and the plasma panel. Equipped with workstations with computers, a virtual reality zone with an HTC Vive virtual reality 
helmet and Oculus Go virtual reality goggles.

The modern VR studio comes with Oculus Go virtual reality goggles, personal computers or a laptop. For collective 
tasks there is a SMART-wall with connection to the World Wide Web. There is a specially equipped location serving as a video 
studio for bloggers and interview recording provided with digital audio and video devices.

SUTE HUB co-working has 3 work areas, a lounge, a conference room and a meeting room. Meetings venue allows 
presentations, lectures and workshops for 70 participants. It is equipped with a projector, audio system and flipchart.

An eSports Zone was created at the request of young people at the university - it is a modern e-sports audience 
equipped with powerful gaming computers, has a plasma panel with PlayStation Pro game console. In the field of eSports, 
the SUTE eSports teams train and open SUTE Dota 2, SUTE Hearthstone eSports.

SUTE LIBRARY AND INFORMATION CENTERБІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДТЕУ

коворкінг SUTE HUB / сoworking

сучасна VR-студія / Modern VR studio

зона Кіберспорту / eSports area

коворкінг Phygital HUB / сoworking
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Бібліотека ДТЕУ є інформаційно-навчальним, культурно-освітнім структурним підрозділом університету з 
універсальними фондами документів,  що сприяє розробці й впровадженню перспективних навчальних техно-
логій та створення умов для ефективної науково-дослідної роботи. 

Вся площа бібліотеки має покриття  Wi-Fi, зали бібліотеки оснащено QR-кодами з інформацією про конкретні 
бібліотечні послуги, які надає певний зал читачам.  

До послуг користувачів бібліотеки: 11 читальних залів з фондами відкритого доступу, 7 абонементів, зал 
Bibliometrics, SMART-бібліотека, унікальна VR-студія, зона Кіберспорту, зали нових надходжень літератури та 
іноземної літератури, спеціальні сектори - методичних видань ДТЕУ, фонд дисертацій та авторефератів, об-
лаштовані комфортні зони відпочинку з настільним футболом, шахами та шашками.

Зал Bibliometrics надає вільний доступ в режимі онлайн до вітчизняних та світових повнотекстових баз да-
них, наукометричних дослідницьких платформ: SCOPUS, Web of Science, EBSCO тощо. Містить базу даних елек-
тронних підручників, навчально-методичних матеріалів, відеокурсів на електронних носіях. 

SMART-бібліотека – це відкритий простір, зонований для читання, проведення конференцій, лекцій, май-
стер-класів, презентацій з використанням SMART-wall та плазмової панелі, шолома віртуальної реальності HTC 
Vive та окулярів віртуальної реальності Oculus Go. 

Сучасна VR-студія оснащена окулярами віртуальної реальності Oculus Go, комп’ютерами для індивідуаль-
ної роботи та SMART-wall. Спеціально облаштовано локацію, що слугує відеостудією для блогерів та запису 
інтерв’ю, яка забезпечена цифровими пристроями для аудіо- та відеозапису. 

Коворкінг "SUTE HUB" має 3 робочі зони, залу відпочинку, конференц-залу та зону для переговорів. Лока-
ція для зустрічей дозволяє проводити презентації, лекції та майстер-класи для 70 учасників. Вона облаштована 
проектором, аудіосистемою та фліпчартом. 

Phygital Hub - зона вільного простору, поділена на кілька робочих зон: зона «Аrt space», що призначена 
для проведення творчих заходів та генерації ідей; зона «Mediation room», де студенти можуть вирішувати супе-
речки поза судовими засобами, вчитись мистецтву переговорів та тонкощам дипломатії; а також головна зала 
хабу, особливістю якої є так зване зоряне небо (неонове сузір’я Великої та Малої Ведмедиці). Зали коворкінгу 
оснащені всім необхідним для комфортного навчання та відпочинку.

На запит молоді в університеті створено зону Кіберспорту – це сучасна кіберспортивна арена оснащена 
потужними геймерськими комп’ютерами та плазмовою панеллю з ігровою приставкою PlayStation Pro. В зоні 
Кіберспорту тренуються кіберспортивні команди ДТЕУ та проводяться відкриті кіберспортивні турніри "SUTE 
Dota 2", "SUTE Hearthstone".

1 | друкованих 
видань 
hardcopy editions

3k | електронних 
видань 
electronic 
editions

200 |назв періодич-
ної літератури 
names of current 
periodicalsмільйон | million

понад / over понад / overпонад / over
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
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Відмінною рисою діяльності університету є постій-
не удосконалення якості освітньої діяльності із залу-
ченням роботодавців; запровадження внутрішніх 
освітніх стандартів ДТЕУ (з урахуванням Стандартів і 
рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейсь-
кому просторі вищої освіти (Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European Higher Education Area).

Заняття проводяться як у традиційному форматі, 
так і з використанням інноваційних методів (оглядо-
ва, тематична, проблемна лекція, лекція-консультація, 
лекція-конференція, бінарна, дуальна лекція, тренінг, 
презентація, дискусія, комунікативний метод, імітація, 
симуляція, модерація, моделювання ситуацій, "мозкова 
атака", тренажерні завдання, метод кейс-стаді, робота в 
малих групах та ін.); різноманітні форми контролю (те-
стування, усне, письмове опитування, перевірка під-
готовленого есе, дайджесту, огляду, звіту, конспекту, 
презентації, курсової, розрахунково-графічної роботи, 
проєкту, вправи, задачі, ситуаційного завдання тощо).

В університеті широко використовуються світові ін-
формаційні бази даних, елементи дистанційної освіти. 

A distinctive feature of the university’s activity is con-
tinuous improvement of education quality by engaging 
numerous employers; implementation of internal SUTE 
education standards (by taking into account the Stan-
dards and Guidelines for Quality Assurance in the Euro-
pean Higher Education Area). 

Most lessons are conducted both in a traditional for-
mat and using innovative methods (observation, the-
matic, problematic lectures, lecture-tutorials, lecture-
conferences, binary, dual lectures, trainings, presentations, 
discussions, communicative methods, imitations, simula-
tions, moderations, modelling, ‘brain storming’, simulator 
exercises, case study methods, work in small groups, etc.); 
various assessment forms (testing, written and oral ques-
tionnaires, checking of written essays, digests, reports, 
lectures notes, presentations, course papers, computation 
and graphic works, projects, exercises, problems, cases 
and others).

The world information data bases and elements of dis-
tance learning are widely used at our university. 

Кількісні показники навчально-
методичної роботи  

(в середньому за рік)
Quantitative indicators of teaching 

and methodological work  
(yearly average)

57%

15%

32%
Навчальні посібники

Study guides

Монографії
Monographs

Підручники
Textbooks

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
TEACHING AND METHODOLOGICAL WORK

Кількісні показники науково-дослідної роботи (в середньому за рік)
Quantitative indicators of scientific research activity (yearly average)

100
охоронних документів на 
об’єкти інтелектуальної 

власності  
patents

300
наукових заходів

scientific events

150
тем досліджень 
research subjects

5000
наукових публікацій 
scientific publications
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Науково-дослідна робота університету відповідає 
науковій, науково-технічній, інноваційній політиці Украї-
ни, інтеграції вищої освіти до світового науково-освітньо-
го простору та пріоритетним напрямам наукових дослід-
жень. Проводяться дослідження з понад 150 тем за такими 
напрямами як: розвиток сфери товарного обігу; створен-
ня мережевого інформаційного середовища; правове 
регулювання підприємницької діяльності; регіональний 
розвиток внутрішньої торгівлі, інтеграція України до світо-
вого ринку послуг, формування ефективного механізму 
регулювання зовнішньої торгівлі в умовах глобалізації; 
удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу та фінан-
сової звітності; дослідження пріоритетних напрямів ро-
звитку фінансової системи та страхового ринку України; 
управління логістичними ланцюгами поставок товарів; 
розробка технологій кулінарної продукції і раціонів оздо-
ровчого харчування; забезпечення дієвих гарантій якості 
та безпечності харчових продуктів;  формування асорти-
менту непродовольчих товарів на регіональному ринку; 
вдосконалення бізнес-процесів у готельно-ресторанному 
та туристичному бізнесі; впровадження сучасного світово-
го та вітчизняного досвіду психологічного забезпечення 
діяльності підприємств; розвиток регіональної економіки 
та бізнесу. В університеті функціонує 28 наукових шкіл.

За результатами досліджень автори публікують моно-
графії, статті у фахових виданнях і виданнях, що входять до 
міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of 
Science, захищають дисертації, отримують охоронні доку-
менти на об’єкти інтелектуальної власності. Проводиться 
понад 300 різноманітних заходів. Науковці співпрацюють 
за більш ніж 300 укладеними договорами з органами вла-
ди, державними установами, організаціями та підприєм-
ствами.

Видаються наукові журнали «Вісник КНТЕУ», «Товари 
і ринки», «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, пра-
во».

Студенти університету беруть активну участь у вико-
нанні науково-дослідних робіт кафедр та міжнародних,  
всеукраїнських конференціях, конкурсах та олімпіадах, де 
займають призові місця. В університеті функціонує Науко-
ве товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
вчених, видається студентський науковий журнал «Vivat 
Academia».

The research work of the University corresponds to 
the scientific, scientific and technical, innovation policy of 
Ukraine, the integration of higher education into the world 
scientific and educational space and the priority areas of sci-
entific research.

More than 150 topics are being researched in the follow-
ing areas: development of the sphere of commodity circula-
tion; creation of a network information environment; legal 
regulation of business activity; regional development of in-
ternal trade, integration of Ukraine into the world market of 
services, formation of an effective mechanism of regulation 
of foreign trade in the conditions of globalization; improving 
accounting, analysis and financial reporting; research of prior-
ity directions of development of financial system and insur-
ance market of Ukraine; managing the supply chain of goods; 
development of technologies of culinary products and health 
food rations; ensuring effective guarantees of food quality 
and safety; formation of an assortment of non-food products 
in the regional market; improvement of business processes 
in the hotel-restaurant and tourism business; introduction of 
modern world and domestic experience of psychological sup-
port of enterprise activity; development of regional economy 
and business. The University has 28 scientific schools.

According to the research results, the authors publish 
monographs, articles in professional publications and publi-
cations included in the international scientometric databases 
Scopus and Web of Science, defend dissertations, receive se-
curity documents for intellectual property. More than 300 dif-
ferent events have been held. Scientists cooperate with gov-
ernment agencies, organizations and enterprises under more 
than 300 agreements.

Scientific journals "HERALD of Kyiv National University 
of Trade and Economics", "Commodities and Markets", 
"Foreign trade: economics, finance, law" are published.

The students of the university are actively involved in 
the research work of the departments and international, all-
Ukrainian conferences and competitions, where they win 
prizes. The Scientific Society of Students, Graduate Students, 
Doctoral Students and Young Scientists functions at the Uni-
versity, and the student scientific journal "Vivat Academia" 
is published.
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Унiверситет розширює i вдосконалює спiвробiтництво із 112 закладами вищої освіти, 
мiжнародними центрами та установами 31 країни світу.

Здійснюється обмiн студентами та викладачами, зокрема, з Краківським, Познанським, 
Вроцлавським економічними університетами (Польща), Вищою європейською школою ко-
мерції "ESCP Europe" (м. Париж, Франція), Бізнес-школою "Ауденсія" (м. Нант, Франція), Універ-
ситетом Гренобль Альпи (м. Гренобль, Франція), Університетом Парі-Ест Кретей (м. Париж, 
Франція), Університетом прикладних наук Вюрцбург - Швайнфурт (м. Вюрцбург, Німеччина), 
Бамберзьким університетом імені Отто Фрідріха (м. Бамберг, Німеччина), Університетом 
Центрального Ланкаширу (м. Престон, Англія), Вищою школою економіки та менеджменту 
публічного управління в Братиславі (Словаччина) та іншими ЗВО Західної та Центральної  
Європи.

Практикується проведення лекцiй, консультування студентiв, аспірантів iноземними ви-
кладачами, представниками посольств та інших міжнародних організацій, акредитованих в 
Україні. 

ДТЕУ активно бере участь у європейських програмах Темпус та останнім часом – Ераз-
мус+. Університет нещодавно успішно завершив два масштабні проєкти: ТЕМPUS MODEP 
"Модернізація і розвиток професіоналізованих дисциплін", Жан Моне Модуль "Поглиблена 
та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Європейським Союзом: переваги та недоліки для 
українського суспільства" та продовжує участь у програмах ЄС Еразмус+ зі своїми давніми та 
новими партнерами. Реалізовано 19 проєктів Еразмус+ за участю ДТЕУ з них: 18 проєктів КА1 
напряму "Мобільність студентів, викладачів та персоналу", 1 проєкт КА2 "Стимулювання ін-
тернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього 
рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог" (C3QA). 

Діють 11 програм англійською мовою викладання для українських та іноземних гро-
мадян за ОС "Магістр" – "Міжнародна економіка", "Менеджмент зовнішньоекономічної ді-
яльності", "Фінансовий менеджмент", "Міжнародний туристичний бізнес", "Туристичний та ку-
рортно-рекреаційний менеджмент", "Торговельний менеджмент", "Готельний і ресторанний 
менеджмент", "Міжнародний готельний бізнес", "Фінансове посередництво", "Митна справа", 
"Управління бізнесом", а також 4 програми за ОС "Бакалавр" – "Міжнародна економіка", 
"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Міжнародний туризм" та "Готельно-рес-
торанна справа". Навчальні програми забезпечують висококваліфіковані викладачі ДТЕУ та 
вчені європейських ЗВО – партнерів університету. Студенти цих програм мають можливість 
навчатися за кордоном, у тому числі паралельно з навчанням в ДТЕУ.

The university is developing and enhancing cooperation with 112 higher 
educational institutions, international organizations and institutions from more 
than 31 countries of the world. 

There are special exchange programmes for students and teachers, in particular with 
Cracow, Poznan, Wroclaw Universities of Economics (Poland), ESCP Europe (Paris, France); 
Audencia Business School (Nantes, France); Grenoble Alpes University (Grenoble, France); 
Paris-EstCréteil University (Paris, France), University of Applied Sciences Würzburg-
Schweinfurt (Würzburg, Germany), Otto-Friedrich University of Bamberg (Bamberg, 
Germany), University of Central Lancashire (Preston, UK) Higher School of Economics and 
Management in Public Administration in Bratislava (Slovakia) and other universities of 
Western and Central Europe.

SUTE holds lectures, consultations of foreign professors, representatives of 
Embassies and other international organizations accredited in Ukraine for students and 
postgraduate students. 

SUTE actively takes part in European programmes TEMPUS and lately – Erasmus+. 
Recently University has successfully concluded two big-scale projects TEMPUS MODEP 
project "Modernization and Development of professionalized courses", project Jean 
Monnet Module "Deep and Comprehensive Free Trade Agreement with the EU: 
advantages and downsides for the Ukrainian society" and continues to take part in 
Erasmus+ projects together with old and new partners. There are 19 Erasmus+ projects 
in which SUTE has taken part: 18 projects KA1 "Mobility for students, teachers and 
staff", 1 project KA2 "Promoting internationalization of research through establishment 
and operationalization of Cycle 3 Quality Assurance System in line with the European 
Integration Agenda". 

11 English-language Master programmes are active at SUTE at the moment and 
are available for Ukrainian and foreign citizens – "Management of Foreign Economic 
Activity", "International Economy", "Tourism, Resort, and Recreation Management", 
"Financial Management", "International Tourism Business", "Trade Management", "Hotel 
and Restaurant Management", "International Hotel Business", "Financial Intermediation", 
"Customs Affairs", "Business Management" and also 4 Bachelor programmes – 
"International Economy", "Management of Foreign Economic Activity", "International 
Tourism" and "Hotel and Restaurant Business". Training programmes are provided by 
highly qualified professors of SUTE and leading scientists of European higher educational 
institutions. Students of these programmes have an opportunity to study abroad and 
also obtain a foreign degree simultaneously with the one of SUTE.

+38 (044) 531-47-14

interdept@knute.edu.ua@

Університет входить до складу 
багатьох престижних міжнародних, 
всеукраїнських асоціацій, товариств та 
iнших науково-громадських утворень. 
Зокрема, ДТЕУ має членство у: 

- Національному Еразмус+ офісі в 
Україні;

- Великій Хартії Університетів – MCU;
- Європейськiй асоціації мiжнародної 

освiти – ЕАIE;
- Європейському центрі публічного 

права – EPLO;
- Міжнародному товаристві 

товарознавців і технологів – IGWT;
- Університетському агентстві 

Франкофонії – AUF;
- Світовій асоцiацiї відпочинку та 

рекреації – WLRА;
- Всесвітній організації кулінарних 

союзів – WACS;
- Європейській Академії Ритейлу;
- Мiжнародній асоціації вузів 

з підготовки фахівців харчової 
промисловості.

The University has joined a number 
of upscale international, all-Ukrainian 
associations, partnerships and other public 
scientific organizations. Particularly SUTE is 
a member of:

- "National Erasmus+ office Ukraine";
- Magna Charta Universitatum – MCU;
- European Association for International 

Education – EAIE;
- European public law organization – 

EPLO;
- International Society of Commodity 

Science and Technology – IGWT;
- University Francophonic Agency 

(Universitaire de la Francophonie) – AUF; 
- World Leisure and Recreation 

Association – WLRA; 
- World Association of Cooks’ Societies – 

WACS; 
- European Retail Academy;
- International Association of Higher  

Educational Establishments for Training 
Food Industry Specialists.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ / INTERNATIONAL COOPERATION

112

15

31

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

АНГЛОМОВНИХ ПРОГРАМ 
ENGLISH SPEAKING PROGRAMS

КРАЇН СВІТУ  
COUNTRIES
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56
УНІВЕРСИТЕТІВ

UNIVERSITIES

8
ВИЩИХ ШКІЛ

HIGHER SCHOOL

5
АКАДЕМІЙ
ACADEMIES

6
ІНСТИТУТІВ
INSTITUTES

6
КОЛЕДЖИ
COLLEGES

2
ОРГАНІЗАЦІЇ

ORGANIZATION

ГЕОГРАФІЯ 
МІЖНАРОДНИХ 
ЗВ’ЯЗКІВ
GEOGRAPHY OF 
INTERNATIONAL RELATIONS

АВСТРІЯ
Університет Йогана Кеплера у Лінці
АЗЕРБАЙДЖАН
Азербайджанський державний економічний університет (м. Баку)
АРМЕНІЯ
Французький університет в Арменії (м. Єреван)
БІЛОРУСЬ
Білоруський державний економічний університет (м. Мінськ); Гомельсь-
кий державний університет ім. Франциска Скорини; Білоруський торго-
вельно-економічний університет споживчої кооперації (м. Гомель)
БОЛГАРІЯ 
Варненський економічний університет; Університет національного та 
світового господарства (м. Софія); Бургаський вільний університет  
(м. Бургас), Спеціалізований франкофонний  заклад з адміністрування та 
управління (Софія) 
БРАЗИЛІЯ
Муніципальний університет Сан-Каэстану Лу-Сул (м. Сан-Паулу)
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Університет Гламорган (м. Кардифф); Університет Центрального Ланкаши-
ру (м. Престон), Оксфордський університет
ГРЕЦІЯ
Пірейський університет (м. Піреї); Університет Македонії економічних і 
соціальних наук (м. Салоніки); Афінський університет економіки і бізнесу 
(м. Афіни); Університет Харокопіо (м. Афіни); Технологічний освітній 
інститут (м. Серрес); Навчально-тренінгова агенція JobTrust (м. Салоніки), 
Університет західної Аттики (м. Афіни)
ІСПАНІЯ
Університет Алькала (м. Алькала-де-Енарес)
ІТАЛІЯ
Університет Мессіни (м. Мессіна); Університет Саленто (м. Лечче); Універ-
ситет ім. Гульєльмо Марконі (м. Рим)
КАЗАХСТАН
Казахський університет економіки, фінансів і міжнародної торгівлі
КАНАДА
Коледж Джорджіан (м. Баррі); Коледж Алгонкін (м. Оттава)
КИТАЙ
Пекінський університет міжнародного бізнесу і економіки (м. Пекін); Ки-
тайський південно-центральний університет економіки і права (м. Ухань)
КИРГИЗЬКА РЕСПУБЛІКА
Бішкекський державний інститут економіки і комерції
ЛАТВІЯ
Балтійська міжнародна академія (м. Рига); Вища школа управління бізне-
сом (м. Рига); Університет Туріба (м. Рига) 
ЛИТВА
Університет менеджменту та економіки (м. Каунас); Університет Міколаса 
Ромеріса (м. Вільнюс); Університет прикладних соціальних наук (м. Клай-
педа); Університет Казіміра Семеновича (м. Вільнюс)
МАРОККО
Університет Шуаіб Дуккалі (м. Ель-Джадіда) 

МОЛДОВА
Молдавська економічна академія (м. Кишинів); Кооперативно-комерцій-
ний університет Молдови (м. Кишинів); Бєльцький державний універси-
тет ім. Алеко Руссо (м. Бєльц)
НІМЕЧЧИНА
Університет економіки та менеджменту (м. Ессен); Університет приклад-
них наук Вюрцбург-Швайнфурт (м. Вюрцбург); Бамберзький університет 
імені Отто Фрідріха (м. Бамберг)
ПОЛЬЩА
Краківський економічний університет (м. Краків); Познанський еко-
номічний університет (м. Познань); Академія готельного управління та 
ресторанного господарства (м. Познань); Щецинський університет  
(м. Щецин); Верхньосилезька вища комерційна школа (м. Катовіце); Вар-
шавська вища школа управління і маркетингу (м. Варшава); Економіч-
ний університет ім. Кароля Адамецького (м. Катовіце); Вроцлавський 
економічний університет, Університет Казимира Великого (м. Бидгощ)
ПОРТУГАЛІЯ
Університет Порто 
РУМУНІЯ
Бухарестська академія економічних наук (м. Бухарест); Університет 
"Овідіус" (м. Констанца) 
СЕРБІЯ
Крагуєвацький університет
СЛОВАЧЧИНА
Братиславський економічний університет (м. Братислава); Технічний 
університет (м. Кошице); Університет Коменського (м. Братислава); Вища 
школа економіки та менеджменту публічного управління в Братиславі 
(м. Братислава)
США
Університет штату Міннесота (м. Міннеаполіс); Агроцентр Університету 
штату Луїзіана (м. Батон Руж), Міжнародний центр харчування і віднов-
лення здоров'я (Нью-Джерсі)
ТАДЖИКИСТАН
Технологічний університет Таджикистану (м. Душанбе), Дангарський 
державний університет (Дангара), Таджицький державний університет 
комерції (Душанбе)
УГОРЩИНА
Будапештський економічний інститут (м. Будапешт); Університет  
міста Печ
ФРАНЦІЯ
Університет Гренобль Альпи (м. Гренобль); Бізнес - школа "Ауденсія" 
(м. Нант); Університет ПаріЕст Кретей (м. Париж); Бізнес школа "Вищий 
інститут комерції ISС Paris" (м. Париж); Вища європейська школа комер-
ції "ESCP Europe" (м. Париж); Льо Кордон Бльо (м. Париж); Федерація 
"Обміни Франція-Україна"
ШВЕЙЦАРІЯ
Міжнародна школа готельного бізнес-менеджменту (м. Віцнау); Альпій-
ський центр Швейцарської бізнес-школи з менеджменту готельного та 
туристичного бізнесу (м. Афіни, Греція)
ЯПОНІЯ
Університет Сока (м. Токіо)

AUSTRIA
Johannes Kepler University of Linz
AZERBAIJAN
Azerbaijan State Economic University (Baku)
ARMENIA
French University in Armenia (Yerevan)
BELARUS
Belarus State Economic University (Minsk); FranciskSkorina Gomel State 
University; Belarusian Trade and Economics University of Consumer 
Cooperatives (Gomel)
BULGARIA
University of economics – Varna; University of National and World Economy 
(Sofia); Burgas Free University (Burgas)
BRASIL
Municipal University of Sao Kaetan Du Sul (Sao Paulo)
GREAT BRITAIN
University of Glamorgan (Cardiff ); University of Central Lancashire (Preston), 
University of Oxford
GREECE
University of Piraeus (Piraeus); University of Macedonia of Economic and 
Social Sciences (Thessaloniki); Athens University of Economics and Business 
(Athens); Harokopio University (Athens); Technological Educational Institute 
(Serres); Educational Training Agency Job Trust (Thessaloniki), University of 
West Attica (Athens) 
SPAIN
University of Alcala (Alcala-de-Anares) 
ITALY 
University of Messina (Messina); University of Salento (Lecce) Guglielmo 
Marconi University (Rome)
KAZAKHSTAN
Kazakh University of Economics, Finance and International Trade (Astana)
CANADA
Georgian College (Barri); Algonkin College (Ottava)
CHINA
University of International Business and Economics (Beijing); Zhongnan 
University of Economics and Law (Wuhan)
KYRGYZ REPUBLIC
Bishkek State Institute of Economics and Commerce
LATVIA
Baltic International Academy (Riga); Graduate School of Business 
Administration (Riga); Turiba University (Riga)
LITHUANIA
University of Management and Economics (Kaunas); Mykolas Romeris 
University (Vilnius); University of Applied Social Sciences (Kleipeda); 
Kazimieras Simonavicius University (Vilnius)
MOROCCO
Chouaib Doukkali University (El Jadida)

MOLDOVA
Academy of Economic Studies (Chisinau); Cooperative-Commercial 
University of Moldova (Chisinau); Alecu Russo Balti State University (Balti)
GERMANY 
FOM University of Applied Sciences for Economics and Management 
(Essen);  University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (Würzburg); 
Otto-Friedrich-University of Bamberg (Bamberg)
POLAND
Cracow University of Economics (Krakow); Poznan University of Economics 
(Poznan); Academy of Hotel Management and Catering Industry (Poznan); 
Upper Silesian School of Commerce (Katowice); University of Szczecin 
(Szczecin); Warsaw Management Academy (Warsaw); University of 
Economics (Katowice); Wroclaw University of Economics, Kazimierz Wielki 
University (Bydgoszcz)
PORTUGAL
University of Porto
ROMANIA
Bucharest Academy of Economic Studies (Bucharest); Ovidius University 
(Constanta)
SERBIA
University of Kragujevac
SLOVAKIA
University of Economics (Bratislava); Technical University (Kosice); 
Comenius University (Bratislava); Higher School of Economics and 
Management in Public Administration in Bratislava (Bratislava)
USA
University of Minnesota (Minneapolis); Agricultural Center of Louisiana 
State University (Baton Rouge), International Nutrition Health Recovery 
Centre (New Jersey)
TAJIKISTAN
Technological University of Tajikistan (Dushanbe), Dangara State University 
(Dangara), Tajik State University of Commerce (Dushanbe)
HUNGARY
Budapest Business School; University of Pecs
FRANCE
Grenoble Alpes University (Grenoble); Audencia Business School (Nantes); 
University ParisEstCréteil, UPEC (Paris); ISC Paris Business School (Paris); 
ESCP Europe (Paris); Le Cordon Bleu (Paris); Federation Exchanges France 
Ukraine
SWITZERLAND
International School of Tourism and Hotel Management (Vitznau); Alpine 
Center-The Swiss Business School for Hotel and Tourism Management 
(Athens, Greece) 
JAPAN
Soka University (Tokyo)
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STUDENTS' ACTIVITIESСТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Студентське життя університету – це не лише освітній процес та наукова робота, а й гармонійний та різ-
нобічний розвиток особистості, реалізація потенціалу, задоволення естетичних, соціальних і культурних потреб.

В університеті діють потужні студентські об’єднання, серед яких ключову роль відіграє Рада студентського 
самоврядування (РСС) ДТЕУ, що об’єднує у своєму складі найактивніших студентів, які спільно з адміністра-
цією університету реалізовують заходи з покращення університету, беруть участь в організації безлічі проєктів 
культурно-масового, соціального та спортивного напряму, є осередком благодійного руху, надають пропозиції 
з постійного вдосконалення та модернізації освітнього процесу, якості навчання і відкриття нових програм. РСС 
університету – це злагоджена команда креативних лідерів, що об’єднує представників РСС університету, шести 
факультетів та шести гуртожитків, яка у загальній кількості налічує більше 500 студентів. Також, в університеті 
функціонують такі студентські об’єднання, як: Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
вчених, ЕкоКлуб, Творче рекламне об’єднання студентів, English speaking club, Правничий клуб, а також більше 
15 профільних студентських клубів з різних спеціальностей.

Важливе місце в корпоративній культурі університету займає культурно-масове життя студентства. Для цьо-
го створено всі необідні умови – велика сучасна актова зала, репетиційні зали, діють гуртки культурно-мис-
тецького центру, які щороку займають призові місця на різноманітних всеукраїнських та міжнародних творчих 
конкурсах: 

– народний студентський камерний академічний хор;
– студія вокалу та сучасної музики;
– студія сучасного танцю "Light";
– фольклорно-інструментальний ансамбль;
– Ліга КВН ДТЕУ.
Серед традиційних заходів в університеті проводяться: Дебют першокурсника, Дні факультетів, Міс та 

Містер факультетів та університету, Ліга КВН ДТЕУ за Кубок Ректора, Міжнародний день студента, Міжнародний 
день рідної мови, День університету та інші. Велику увагу приділено й інтелектуальним заходам, серед них: чем-
піонати з гри "Що? Де? Коли?" та "Брейн-ринг", "SUTE Brains battle" та інші тематичні заходи.

Активна життєва позиція має відображення у соціальній та благодійній діяльності, зокрема у традиційних 
масштабних акціях за здоровий спосіб життя, боротьбу проти тютюнозалежності, вживання наркотичних та ток-
сичних речовин, привертання уваги до збереження довкілля, постійних поїздок до дитячих будинків та притул-
ків для тварин, а також різноманітних благодійних акцій з допомоги хворим, ветеранам та військовим. Також, 
завдяки нашим студентам та співробітникам, університет вже багато років є флагманом донорського руху в 
Україні, що зафіксовано у Книзі рекордів України.

The student life of the university is not only an educational process and scientific work, but also a harmoni-
ous and versatile development of personality, realization of potential, satisfaction of aesthetic, social and cultural 
needs.

The university has powerful student associations, among which the Student Self-Government Council (SSGC) 
of SUTE is played a key role. It unites the most active students. The university administration and the Student Self-
Government Council take measures to improve the university, participate in the organization of variety cultural, 
mass, social and sports projects. They are the center of the charity and make proposals for continuous improve-
ment and modernization of the educational process, quality of training and the opening of new programs. 

The University SSGC is a coordinated team of creative leaders which brings together representatives of six facul-
ties and six dormitories with a total of more than 500 students. Also, the University has such student associations 
as: Scientific Society of Students, Graduate Students, Doctoral Students and Young Scientists, EcoClub, Creative 
Advertising Association of Students, English speaking club, Law Club as well as more than 15 subject oriented 
student clubs in various specialties .

Students' cultural life plays an important role in the university’s corporate culture. The necessary conditions are 
in place, such as: a large modern auditorium, rehearsal rooms, cultural and art center clubs, which annually occupy 
prize-winning places in various national and international creative competitions:

– Folk Student Chamber Academic Choir;
– vocal and contemporary music studio;
– modern dance studio "Light";
– folk-instrumental ensemble;
– "KVN" SUTE League.
Among the traditional events at the university are: Freshman debut, Faculty days, Miss and Mr. of the facul-

ties and the university, Rector's Cup “KVN” SUTE League, International Student Day, International Mother Language 
Day, University Day and others. Much attention is also paid to intellectual activities, including the championships 
of the game "What? Where? When?" and Brain Ring, SUTE Brains battle and other themed events.

An active life position is reflected in social and charitable activities, including traditional large-scale campaigns 
to promote healthy lifestyles, combat tobacco addiction, use of drugs and toxic substances, environmental atten-
tion, on-going trips to orphanages and animal shelters, as well as various charity events to help the sick, veterans 
and military. 

Also, thanks to our students and staff, the university has been the flagship of the donor movement in Ukraine 
for many years and recorded in the Ukrainian Record Book.
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SPORTS AND RECREATION FOR STUDENTSСПОРТ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

Новіков Олексій, випускник ДТЕУ - «Найсильніша 
людина планети», встановив світовий рекорд 
піднявши штангу вагою 537,5 кг / Oleksii Novikov, 
SUTE graduate - 'The World's Strongest Man', he set a 
world record by lifting a barbell weighing 537.5 kg

Сучасні тенісні корти / Modern tennis courts

Для розвитку студентства як особистості, формування спортивного іміджу університету та популяризації здо-
рового способу життя на базі кафедри фізичної культури та спорту ДТЕУ функціонують секції з настільного тенісу, 
фітнесу, волейболу (чоловічий, жіночий), плавання, бадмінтону, баскетболу, чирлідингу, боксу, футболу (чоловічо-
го, жіночого), футзалу, атлетичної гімнастики, легкої атлетики, перетягування канату, боротьби, фізичної реабіліта-
ції та з загальної фізичної підготовки. Також, в університеті відкрито нову секцію – великий теніс, для забезпечення 
якої збудовані сучасні тенісні корти, обладнані спеціалізованим покриттям.

Гордість університету – збірна команда з футболу ФК "ДТЕУ-Меркурій" є триразовим чемпіоном України серед 
команд закладів вищої освіти та п'ятиразовим переможцем Кубку та Чемпіонату Києва з футболу серед команд 
закладів вищої освіти.

Збірна з баскетболу ДТЕУ є переможцем обласного етапу Студентської баскетбольної ліги України, Чемпіоном 
України з баскетболу 3х3 серед студентських команд та переможцем ХХ Турніру Кубку з баскетболу серед чолові-
чих студентських команд закладів вищої освіти за Кубок Студентської профспілкової асоціації м. Києва.

Жіноча та чоловіча збірні ДТЕУ "ATLANTS" з перетягування канату – беззаперечні лідери Чемпіонату України 
з перетягування канату серед студентів і відкритого Кубку Києва, Чемпіонату України з перетягування канату, Від-
критого кубку України з перетягування канату та Кубку України з перетягування канату серед студентів.

Члени збірної команди ДТЕУ з аеробіки є переможцями та призерами Чемпіонату чирлідерів м. Києва та 
відкритого чемпіонату чирлідерів України, призерами відкритого Чемпіонату м. Києва зі спортивної аеробіки 
серед студентів, Всеукраїнського спортивного фестивалю "Всеукраїнські студентські ігри", Кубку України та  
Кубку м. Києва з чирлідингу серед студентів.

Також, команда від університету є переможцем Всеукраїнських змагань серед студентів з кіберспорту "Ukrainian 
University Open 2019 Winter Cup". 

Понад 350 студентів-спортсменів брали участь у всесвітніх та міжнародних змаганнях, олімпіадах, всеукраїн-
ських, міських спартакіадах. Серед них 3 заслужених майстра спорту, 18 майстрів спорту міжнародного класу, 75 
майстрів і понад 100 кандидатів у майстри спорту. Серед студентів університету є учасники та переможці Олімпій-
ських ігор, чемпіонатів світу, Європи, України.

Щороку проводиться Спартакіада ДТЕУ серед збірних команд факультетів з футболу, міні-футболу, баскетболу, 
волейболу, настільного тенісу, бадмінтону, плавання, пауерліфтінгу, спортивної аеробіки, перетягування канату. 
Також, було започатковано проведення Ігор співдружності за участі регіональних структурних підрозділів універ-
ситету та традиційно проводиться загальноуніверситетський забіг "SUTE Run".

Матеріально-технічна база ДТЕУ для спортивно-масової роботи є важливою передумовою для якісної підго-
товки спортсменів та включає в себе: літній спортивний майданчик (бігові доріжки, легкоатлетичні сектори, волей-
больний та баскетбольний майданчики); корти для великого тенісу; дві ігрові зали (940 м, 1100 м); футбольне поле 
з сучасним синтетичним покриттям; тренажерний зал (250 м); зал аеробіки (110 м); зал фізичної реабілітації (80 м ); 
багатофункціональний спортивний майданчик (200 м); зал боротьби (80 м).

Сприятливі та комфортні умови відпочинку та оздоровлення студентів і співробітників створюють 2 бази відпо-
чинку "Сонячна" та "Золота Лагуна" на Чорноморському узбережжі.

For the development of the students as personalities, the formation of a sports image of the university and the 
promotion of a healthy lifestyle the following sections function on the basis of the Department of Physical Culture and 
Sport of SUTE. They are: table tennis, fitness, volleyball (men's, women's), swimming, badminton, basketball, cheerleading, 
boxing, football (men's, women's), futsal, athletic gymnastics, athletics, tug of war, wrestling, physical rehabilitation and 
general physical fitness. Also, a new section has been opened at the university – tennis. The tennis courts are built and 
equipped with the specialized coverage.

The pride of the university is that the national football team of FC SUTE-Mercury is a three-time champion of 
Ukraine among the teams of higher educational establishments and a five-time winner of the Cup and the Kyiv Football 
Championship among the teams of higher educational establishments.

The SUTE basketball team is the winner of the regional stage of the Student Basketball League of Ukraine, the 
Champion of Ukraine in 3x3 basketball among student teams and the winner of the XX Basketball Cup tournament 
among men's student teams of higher educational establishments for the Cup of the Student Union in Kyiv.

Women's and men's teams of SUTE "ATLANTS" on tug of war are the undisputed leaders of the Championship of 
Ukraine on tug of war among students and the Open Cup of Kyiv, the Championship of Ukraine on tug of war, the Open 
Cup of Ukraine on tug of war and the Cup of Ukraine among tug of war.

The members of the SUTE aerobics team are the winners and prize-winners of the Cheerleaders’ Championship 
of Kyiv and the Open Cheerleaders' Championship of Ukraine, the prize-winners of the Kyiv Open Sports Aerobics 
Championship among students, the All-Ukrainian Sports Festival "All-Ukrainian Student Games", Cup of Ukraine and Cup 
of Kyiv in cheerleading among students.

Also, the university team is the winner of the All-Ukrainian competition among e-sports students "Ukrainian University 
Open 2019 Winter Cup".

More than 350 student-athletes took part in world and international competitions, Olympiads, all-Ukrainian, city 
sports contests. Among them are 3 honored masters of sports, 18 masters of sports of international class, 75 masters and 
more than 100 candidates for masters of sports. Among the students of the university there are participants and winners 
of the Olympic Games, World Championships in Europe and Ukraine.

Every year the SUTE Spartakiad (University Olympics) is held among the representative teams of the faculties of 
football, mini-football, basketball, volleyball, table tennis, badminton, swimming, powerlifting, sports aerobics, tug of 
war. Also, the Commonwealth Games were launched with the participation of regional structural units of the university 
and traditionally the university holds the wide race "SUTE Run".

The material and technical base of SUTE for sports and mass work is an important prerequisite for quality training 
of athletes and includes: summer sports ground (running tracks, athletics sectors, volleyball and basketball courts); tennis 
courts; two game halls (940 m, 1100 m); football field with modern synthetic coating; gym (250 m); aerobics hall (110 m); 
physical rehabilitation hall (80 m); multifunctional sports ground (200 m); wrestling hall (80 m).

Two recreation centers "Sunny" and "Golden Lagoon" on the Black Sea coast create favorable and comfortable 
conditions for recreation and health of students and staff.
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Факультет співпрацює з Національною Асоціацією Адвокатів України, Радою Адвокатів 
міста Києва, Торгово-промисловою палатою України, Державною судовою адміністрацією 
України, Господарським судом м. Києва, Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України, Союзом промисловців та підприємців України, Міністерством юстиції 
України, Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Міністерством 
цифрової трансформації України, Міністерством соціальної політики України, Національним 
антикорупційним бюро України та іншими органами державної влади та значною кількістю 
вітчизняних і транснаціональних компаній.

Економіка / Economics Міжнародна економіка / International Economics

Міжнародні економічні відносини / 
International Economic Relations

Міжнародний бізнес / International Business
Міжнародна торгівля / International Trade
Міжнародний маркетинг / International Marketing
Світова торгівля / World Trade

Менеджмент / Management Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / Management of Foreign Economic Activity
Міжнародний менеджмент / International Management

Право / Law Комерційне право / Commercial Law
Фінансове право / Financial Law
Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності / Legal Support for 
Entrepreneurship Security
Цивільне право і процес / Civil Law and Procedure

Міжнародне право /International Law Міжнародне право /International Law

Політологія / Politology Політологія міжнародних відносин / Politology of International Relations

Соціологія / Sociology Соціологія економічної діяльності / Sociology of Economic Activity

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ /  SPECIALITY ОСВІТНЯ ПРОГРАМА / EDUCATIONAL PROGRAM

Випускники факультету можуть займати посади: експерт з питань зовнішньої торгів-
лі; фахівець-аналітик на вітчизняних та закордонних підприємствах; керівник економічного/ 
фінансового/ зовнішньоторговельного відділу/ департаменту міністерств та відомств; керів-
ник комерційного відділу підприємства; експерт або консультант із зовнішньоекономічних 
питань; GR-менеджер; агент з митного оформлення; менеджер з закупівель/ постачання; 
менеджер з логістики; категорійний менеджер ЗЕД, спеціаліст з розвитку бізнесу; експерт з 
питань зовнішньоторговельної діяльності; економічний аналітик в консалтинговій компанії; 
маркетолог; експерт з соціальних, економічних питань; керівник соціальних проєктів; кризо-
вий піар-менеджер; соціолог передвиборчих штабів політичних партій; фахівець в рекламних 
та PR- агентствах, засобах масової інформації (газетах, радіо, телебаченні в інтернет виданнях); 
фахівець з корпоративного управління/ управління активами/ з фінансово-економічної без-
пеки; менеджер із грошового посередництва; HR-менеджер; менеджер з управління проєкта-
ми/ розвитку бізнес-процесів; юрисконсульт; помічник юриста; адвокат; помічника адвоката/
судді; нотаріус; помічник нотаріуса; державний/ приватний виконавець; медіатор, який спеці-
алізується на сімейних та трудових спорах, юридичному супроводі договорів, супроводженні 
переговорів, арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідато-
ром); помічник керівника підприємства (установи, організації);  керівник тендерного відділу; 
бізнес-медіатор (комерційна медіація).

Graduates of the faculty can hold the following positions: expert on foreign trade; 
specialist-analyst at domestic and foreign enterprises; head of the economic / financial / 
foreign trade department / department of ministries and departments; head of the commercial 
department of the enterprise; expert or consultant on foreign economic issues; GR-manager; 
customs clearance agent; purchasing / supply manager; manager of logistics; category manager 
of foreign economic activity, business development specialist; expert on foreign trade activities; 
economic analyst in a consulting company; marketer; expert on social and economic issues; 
head of social projects; crisis PR manager; sociologist of election headquarters of political parties; 
specialist in advertising and PR-agencies, mass media (newspapers, radio, television, in online 
publications); specialist in corporate governance / asset management / financial and economic 
security; monetary intermediation manager; HR manager; project management / business process 
development manager, legal adviser; lawyer's assistant; attorney; assistant attorney / judge; 
notary; assistant notary; public / private performer; a mediator who specializes in family and 
labour disputes, legal support of contracts, support of negotiations, arbitration manager (property 
manager, reorganization manager, liquidator); assistant manager of the enterprise (institution, 
organization); head of the tender department; business mediator (commercial mediation).

The Faculty cooperates with the National Bar Association of Ukraine, the Kyiv Bar Council, the 
Chamber of Commerce and Industry of Ukraine, the State Judicial Administration of Ukraine, the 
Commercial Court of Kyiv, the Institute of State and Law named after V.M. Koretsky NAS of Ukraine, 

The Union of Industrialists and Entrepreneurs of Ukraine, the Ministry of Justice of Ukraine, the Ministry of Economy of Ukraine, the Ministry 
of Finance of Ukraine, the Ministry of Digital Transformation of Ukraine, the Ministry of Social Policy of Ukraine, the National Anti-Corruption 
Bureau of Ukraine and other public authorities and a significant number of domestic and transnational companies.

The faculty trains highly professional specialists in the field of international relations, world 
trade and key branches of law, who are able to work in both domestic and foreign labour markets.

Факультет здійснює підготовку високопрофесійних фахівців у сфері міжнародних відносин, 
світової торгівлі та ключових галузей права, які здатні працювати як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках праці.

+38 (044) 513-20-30

fmtp@knute.edu.ua

• кафедра світової економіки / 
Department of World Economy;

• кафедра міжнародного менедж-
менту / Department of International 
Management;

• кафедра міжнародного, цивільного 
та комерційного права / Department 
of International, Civil and Commercial 
Law

• кафедра адміністративного, фінан-
сового та інформаційного права / 
Department of Administrative, Financial 
and Information Law;

• кафедра правового забезпечення 
безпеки бізнесу/ Department of Legal 
Support of Business Activity;

• кафедра сучасних європейських мов 
/ Department of Modern European 
Languages;

• кафедра філософії, соціології та по-
літології / Department of Philosophy, 
Sociology and Politology

3314
студентів / students

85%
викладачів з науковими ступе-

нями докторів і кандидатів наук 
/ lecturers with Doctoral and PhD 

degrees

КАФЕДРИ / DEPARTMENTS

2016
рік заснування / year of foundation

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРАВА knute.edu.ua/fmtp

зала судових засідань / courtroom лінгафонна лабораторія / linguaphone laboratory



knute.edu.ua/ftm
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Філологія / Philology Германські мови та література (переклад включно) - перша англійська / Germanic Languages and 
Literatures (translation included) - English as the first language
Прикладна лінгвістика (лінгводидактика, англійська мова) / Applied linguistics (language education, 
english)

Журналістика / Journalism Реклама і зв’язки з громадськістю / Advertising and Public Relations 
Реклама / Advertising

Маркетинг / Marketing Маркетинг / Marketing 
Маркетинг-менеджмент / Marketing Management 
Цифровий маркетинг / Digital Marketing 
Бренд-менеджмент/ Brand Management 
Рекламний бізнес/Advertising Business 

Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність / Business, 
Trade and Exchange Activity

Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі / Commodity Science and Foreign Trade 
Organization
Товарознавство і комерційна логістика / Commodity Science and Commercial Logistics 
Митна справа / Customs Affairs 
Категорійний менеджмент у ритейлі / Retail Category Management
Логістична діяльність / Logistics
Логістика та управління ланцюгами постачання / Logistics and Supply Chain Management
 Оптова і роздрібна торгівля / Wholesale and Retail Trade 
Організація оптової та роздрібної торгівлі / Organization of Wholesale and Retail Trade

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ / SPECIALITY ОСВІТНЯ ПРОГРАМА / EDUCATIONAL PROGRAM



The faculty trains highly professional specialists with innovative knowledge in the field 
of economics, management, public administration, psychology, financial and commodity 
markets, who are able to successfully manage organizations in various fields in the dynamic 
conditions of the economic space.

The graduates of the faculty can hold the positions of heads and leading specialists of 
public authorities, enterprises, institutions and organizations of various forms of ownership; 
specialists in the field of project and programme management, managers in the consulting, 
insurance and social spheres; public procurement specialists; economists; economic advisers; 
economists-analysts; heads of planning and economic and financial departments; strategic 
planning specialists; financiers; investment analysts; financial controllers; lending experts; 
business development managers; specialists in financial security, analysis of tax policy of the 
state; managers; financial managers; HR Directors; HR managers; managers in wholesale / 
retail trade, sales and supply, administrative activities; practical psychologists; psychologist-
psychometrists in the system of education, health care and social sector; lecturers of General 
Psychology and applied psychological disciplines.

The Faculty cooperates with the Antimonopoly Committee of Ukraine, the Union 
of Industrialists and Entrepreneurs of Ukraine, the profile committees of the Verkhovna 
Rada of Ukraine, the All-Ukrainian Association of Organizational Psychologists and Work 
Psychologists, the Institute of Psychology of the NAPS (the National Academy of Pedagogical 
Sciences) of Ukraine, the Ministry of Finance of Ukraine, the Ministry of Social Policy of 
Ukraine, the Department for Consumer Protection, PJSC "Department Store "Children's 
World", the corporation "Fozzy Group", "Metro" and other powerful trade network entities 
and centers of social and psychological work.
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+38 (044) 531-47-06

femp@knute.edu.ua

• кафедра публічного управління 
та адміністрування / Department 
of Public  Management and 
Administration;

• кафедра економічної теорії та кон-
курентної політики / Department 
of Economic Theory and Competition 
Policy;

• кафедра економіки та фінансів під-
приємства / Department of Economics 
and Business Finance;

• кафедра менеджменту / Department 
of Management;

• кафедра психології / Department of 
Psychology.

2471
студентів / students

98%
викладачів з науковими ступе-

нями докторів і кандидатів наук 
/ lecturers with Doctoral and PhD 

degrees

КАФЕДРИ / DEPARTMENTS

1966
рік заснування / year of foundation

Публічне управління та 
адміністрування  / Public Management 
and Administration

Публічне управління та адміністрування  /  
Public Management and Administration

Економіка / Economics Економіка бізнесу / Business Economics
Економіка галузевих ринків / Industrial Markets Economics
Економіка та безпека бізнесу / Business Economics and Safety
Фінансовий менеджмент / Financial Management
Агробізнес / Agribusiness
Економіка торгівлі / Economic Trade

Менеджмент / Management Управління бізнесом / Business Management
Менеджмент персоналу / HR Management
Торговельний менеджмент / Trade Management
Менеджмент антимонопольної діяльності / Management of Antitrust Activities
Промисловий менеджмент / Industrial Management

Психологія / Psychology Практична психологія / Practical psychology
Психологія / Psychology

Фінанси, банківська справа та 
страхування / Finance,  
Banking and Insurance 

Корпоративні фінанси / Corporate Finance

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ /  SPECIALITY ОСВІТНЯ ПРОГРАМА / EDUCATIONAL PROGRAM

knute.edu.ua/fempФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ
Факультет здійснює підготовку високопрофесійних фахівців з інноваційними 

знаннями у сфері економіки, менеджменту, публічного управління, психології, на 
фінансовому і товарному ринках, які здатні успішно керувати організаціями різних 
напрямів діяльності у динамічних умовах економічного простору.

Випускники факультету можуть обіймати посади керівників та провідних 
фахівців служб державних органів влади, підприємств, установ і організацій різних 
форм власності; фахівців у сфері управління проєктами та програмами, менеджерів у  
консалтинговій, страховій та соціальній сферах; спеціаліста по державним закупів-
лям; економіста; економічного радника; економіста-аналітика; начальника планово- 
економічного, фінансового відділів; спеціаліста зі стратегічного планування; фінансиста;  
інвестиційного аналітика; фінансового контролера; експерта з кредитування; менедже-
ра з розвитку бізнесу; спеціаліста з фінансової безпеки, аналізу податкової політики 
держави; менеджера; фінансового менеджера; директора з персоналу; HR-менеджера; 
менеджера в оптовій/роздрібній торгівлі, зі збуту та постачання, з адміністративної  
діяльності; практичного психолога; психолога-психометриста в системі освіти, охоро-
ни здоров’я, соціальному секторі; викладача загальної психології і прикладних психо-
логічних дисциплін. 

Факультет співпрацює з Антимонопольним комітетом України, Союзом 
промисловців та підприємців України, профільними комітетами Верховної Ради України, 
Всеукраїнською асоціацією організаційних психологів та психологів праці, Інститутом 
психології НАПН України, Міністерством фінансів України, Міністерством соціальної 
політики України,  Департаментом у справах захисту прав споживачів, ПАТ "Універмаг 
"Дитячий світ", корпорацією "Фоззі Груп", "Метро", іншими потужними торговельними 
мережевими утвореннями та центрами соціально-психологічної роботи.

FACULTY OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND PSYСHOLOGY



knute.edu.ua/fit

The Faculty trains highly professional specialists who are free to orient themselves in 
the construction and operation of modern information systems, have theoretical training 
and practical skills in applying analytical procedures to form, make and control the 
implementation of management decisions. Faculty trainings are conducted using the latest 
techniques in classrooms with state-of-the-art equipment. The departments have computer 
classes and laboratories equipped with modern computing and organizational equipment.

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Faculty graduates can hold the following positions: a system administrator; a Data Analyst; a Data Scientist; a web programmer; 
a computer data bank administrator; a database or network administrator; a computer communications analyst; a financial and 
economic security analyst; a computer systems analyst; a computer network analyst; a business analyst; a chief administrator; a chief 
software specialist; a state expert; an economist-analyst; a computer expert; a decision-making expert; a systems management and 
maintenance engineer; a computer software engineer; a software engineer; an IT project manager; a designer of computer systems; 
a consultant on production rationalization; a system consultant in the public administration apparatus; a mathematician-analyst 
for operations research; a business efficiency manager; an information systems task manager; a database programmer; a computer 
game developer; an information systems designer; a web application developer; a project developer; a software developer; a system 
programmer; a data analysis specialist; an information technology specialist; a decision maker; a software testing and maintenance 
specialist; a specialist in financial and economic security; an information services market analyst.

The Faculty cooperates with Microsoft Ukraine, National Cyber Security Coordination Center, Cyber Police Department of the 
National Police of Ukraine, EPAM Systems Ukraine, Intellect-Service LLC, Certification Training Center of PROKOM LLC, BGS Solutions 
Group, Ukrainian Computer Technologies LLC, Le Boutique LLC, Oschadbank JSC, Center of Research & Development (CR&D) LLC, 
AM Integrator Group, ROMAD, Intela Solutions, Linkos Group, Lizard Soft, IT Specialist, KIBERKOVCHEG Public Union, ITBIZ, Team 
Lvivorgsintez, Central European Investment Alliance, Institute of Telecommunications and Global Information Space NAS of Ukraine, 
leading information business and software companies, business entities etc.

+38 (044) 513-26-81 

fit@knute.edu.ua

Економіка / Economics Цифрова економіка / Digital Economics

Системний аналіз / System Analysis Інформаційні технології та бізнес аналітика (Data Science) / Information 
Technology and Business Analytics (Data Science)

Інженерія програмного забезпечення / 
Software Engineering

Інженерія програмного забезпечення / Software Engineering

Кібербезпека / Cybersecurity Безпека інформаційних та комунікаційних систем в економіці / Security of Information and 
Communication Systems in the Economy

Комп’ютерні науки / Computer Science Комп’ютерні науки / Computer Science

Інформаційні системи та технології / 
Information Systems and Technologies

Інформаційні системи та технології / Information Systems and Technologies

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ / SPECIALITY ОСВІТНЯ ПРОГРАМА / EDUCATIONAL PROGRAM

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Факультет співпрацює з Microsoft Україна, Національним координаційним центром 
кібербезпеки, Департаментом кіберполіції Національної поліції України, компанією «EРАМ 
Systems Україна», ТОВ «Інтелект-Сервіс», Центром сертифікаційного навчання ТОВ «ПРОКОМ», 
групою компаній «BGS Solutions», ТОВ «Українські ком'пютерні технології», ТОВ «Лє Бутік», АТ 
«Ощадбанк», ТОВ «Center of Research & Development (CR&D)», AM Integrator Group, ROMAD, 
Intela Solutions, Linkos Group, Lizard Soft, IT Specialist, Громадська спілка «КІБЕРКОВЧЕГ», 
ITBIZ, Командне товариство «Львіворгсинтез», «Центрально-Європейський Інвестиційний 
Альянс», Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, 
провідними компаніями в галузі інформаційного бізнесу та програмного забезпечення, 
суб’єктами підприємницької діяльності тощо.

Випускники факультету можуть займати посади: системний адміністратор; Data 
Analyst; Data Scientist; web-програміст; адміністратор комп’ютерного банку даних; адмі-
ністратор баз даних або мереж; аналітик з комп’ютерних комунікацій; аналітик з питань 
фінансово-економічної безпеки; аналітик комп’ютерних систем; аналітик комп’ютерних 
мереж; бізнес-аналітик; головний адміністратор; головний фахівець із програмного забез-
печення; державний експерт; економіст-аналітик; експерт з питань комп’ютеризації; експерт 
з прийняття рішень; інженер з управління та обслуговування систем; інженер із програм-
ного забезпечення комп’ютерів; інженер-програміст; керівник  IT-проєктів; конструктор 
комп’ютерних систем; консультант з раціоналізації виробництва; консультант із системних 
питань в апараті органів державної влади; математик-аналітик з дослідження операцій; ме-
неджер з ефективності функціонування підприємства; постановник завдань з впроваджен-
ня  інформаційних систем; програміст баз даних; програміст-розробник комп’ютерних ігор; 
проектувальник інформаційних систем; розробник веб-застосувань; розробник проєктів; 
розробник програмного забезпечення; системний програміст; фахівець з аналізу даних; 
фахівець з інформаційних технологій; фахівець з прийняття рішень; фахівець з тестування 
та супроводу програмного забезпечення; фахівець з фінансово-економічної безпеки; фахі-
вець-аналітик з дослідження ринку інформаційних послуг.

Факультет здійснює підготовку високопрофесійних фахівців, які вільно орієнтуються в 
побудові та функціонуванні сучасних інформаційних систем, мають теоретичну підготовку 
та практичні навички застосування процедур аналізу для формування, прийняття та 
контролю за виконанням управлінських рішень. Навчання на факультеті проводяться за 
новітніми методиками в аудиторіях із найсучаснішим обладнанням. При кафедрах діють 
комп'ютерні класи та лабораторії, обладнані сучасною обчислювальною та організаційною 
технікою.
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752
студентів / students

80%
викладачів з науковими ступе-

нями докторів і кандидатів наук 
/ lecturers with Doctoral and PhD 

degrees

• кафедра цифрової економіки та 
системного аналізу / Department of 
Digital Economy And System Analysis;

• кафедра інженерії програмного 
забезпечення та кібербезпеки / 
Department of Software Engineering 
and Cyber Security;

• кафедра комп'ютерних наук та ін-
формаційних систем / Department 
of Computer Science and Information 
Systems;

• кафедра вищої та прикладної ма-
тематики / Department of Higher and 
Applied Mathematics;

КАФЕДРИ / DEPARTMENTS

2019
рік заснування / year of foundation



38 39

knute.edu.ua/frgtb

Фізична культура і спорт / 
Physical Culture and Sport

Спортивний менеджмент / Sports Management

Дизайн / Design Дизайн / Design

Менеджмент / Management Готельний і ресторанний менеджмент / Hotel and Restaurant Management
Туристичний менеджмент / Tourism Management
Лакшері менеджмент і маркетинг / Luxury Management and Marketing
Туристичний та курортно-рекреаційний менеджмент / Tourism and Recreation Management 
Міжнародний спортивний менеджмент та рекреація / International Sports Management and Recreation

Готельно-ресторанна справа / 
Hotel and Restaurant Business 

Готельно-ресторанна справа / Hotel and Restaurant Business
Міжнародний готельний і ресторанний бізнес / International Hotel and Restaurant Business 
Готельний і ресторанний девелопмент / Hotel and Restaurant Development

Туризм / Tourism Міжнародний туризм / International Tourism
Міжнародний туристичний бізнес / International Tourism Business  
Економіка і організація туризму / Economy and Organization of Tourism 
Цифровий туризм / Digital Tourism

Харчові технології / Food 
Technology

Технологія та організація ресторанного бізнесу / Technology and Organization of Restaurant Business
Ресторанні технології та фуд-дизайн / Restaurant Technology and Food Design
Крафтові технології / Craft Technologies
Ресторанні технології та бізнес / Restaurant Technology and Business

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ /  SPECIALITY ОСВІТНЯ ПРОГРАМА / EDUCATIONAL PROGRAM

Випускники факультету можуть займати посади: керівника підприємств, установ та орга-
нізацій, виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях 
розміщення, генерального менеджера/президента/ туристичного оператора/мережі туристич-
них агентств; менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту; професіонала в га-
лузі готельно-ресторанної/санаторно-курортної справи; директора готельно-ресторанного/ту-
ристичного/спортивного комплексу; менеджера з напряму туризму (за видами); РR-менеджера; 
менеджера з розвитку/маркетингу персоналу готельної/ресторанної мережі/туристичної ком-
панії; івент-менеджера; менеджера систем бронювання; екскурсовода/гіда, гіда-перекладача; 
фахівця туристичного супроводу; інструктора з туризму (за видами активного туризму); керу-
ючого ресторану/кейтерингової компанії; менеджера (управителя) систем харчової безпеки; 
менеджера (консультанта з питань комерційної діяльності); менеджера (управитель) із зв'язків 
з громадськістю; менеджера (управитель) з персоналу; фахівця в галузі маркетингу; керівника 
підприємств, установ, організацій, департаментів (бутік-готелю, дизайнерського готелю, елітно-
го Resort-готелю, премія-готелю, клубу, ресторану преміум-класу, ресторану авторської кухні, 
підприємства з організації   VIP-подорожей  (VIP-чартери, круїзи  Premium i Lux класу, яхтовий 
туризм, лімузин-сервіс, гольф-клуби,  кінні клуби, VIP-Health сервіс), менеджера служб прийому і 
розміщення; менеджера з обслуговування гостей, директора мережі закладів ресторанного гос-
подарства, керуючого рестораном (кафе, баром), директора з виробництва, ресторатора, адмі-
ністратора мережі закладів ресторанного господарства, сушеф, шеф-сомельє, шеф-бармен, шо-
колатьє, консультант із фуд-дизайну, фуд-стиліста, дизайнера, власника (менеджера) приватної 
дизайн-студії, салону, виставкового центру, мистецької галереї, дитячої художньої школи, ізосту-
дії, викладача університетів та середніх і вищих навчальних закладів, наукового співробітника.

The Faculty prepares qualified socially mobile specialists capable to implement the acquired 
knowledge in science, entrepreneurship in the field of restaurant, hotel, tourism business on the basis 
of theoretical knowledge and professional skills.

Факультет здійснює підготовку кваліфікованих, соціально-мобільних фахівців здатних до 
практичної реалізації отриманих знань у науці, підприємницькій діяльності у сфері ресторанного, 
готельного, туристичного бізнесу на основі теоретичних знань і професійної майстерності.

Факультет співпрацює з Управлінням туризму Київської обласної державної адміністрації; 
ГО "Туристична Асоціація України"; закладами ресторанно-готельного господарства та туризму: 
ТОВ "Прем’єр Інтернешнл", ВАТ "Готель "Прем’єр Палац", "Президент-готель", готель "RAMADA", 
"Inter Continental", "Баккара", "11 Mirrors", "Опера", "Братислава", заміський клуб "Трипільське 
сонце", підприємств туристичної індустрії: "Компанія "TPG", "Європа–груп", "Корал тревел", "ТUІ", 
закладів ресторанного господарства: мережа ресторанів "Козирна карта", ТОВ "Голден Паб", 
ресторан "Ренесанс", "Муракамі", мережею магазинів-ресторанів "Мясоторія", "Мamamia" тощо.

Faculty graduates can hold positions of the CEO of companies, institutions, organizations, 
production units in restaurant, hotel and other hospitality establishments; general manager / 
president of a tour operator / travel agencies network; managers in the field of culture, recreation 
and sports; expert in the field of hotel and restaurant / resort business; director of hotel and  
restaurant / tourist / sports complex; tourism manager (of different directions); PR-manager; manager 
for marketing / development of hotel / restaurant chain / travel company staff; event manager; 
booking manager; guide, guide-translator; tourist guide; tourism instructor (by type of active tourism);  
restaurant / catering company manager; manager of food safety systems; manager (business 
consultant); PR manager; HR manager; marketing specialist; head of enterprises, institutions, 

The faculty cooperates with the Department of Tourism of the Kyiv Regional State Administration; NGO "Tourist Association of Ukraine"; 
restaurants, hotels and tourism enterprises: LLC Premier International, OJSC Premier Palace Hotel, President Hotel, RAMADA Hotel, Inter 
Continental, Baccarat, 11 Mirrors, Opera, Bratislava, Trypillian Sun country club, enterprises of the tourist industry: TPG Company, Europe-group, 
Coral Travel, TUI, restaurants: Kozyrna Karta restaurant chain, Golden Pub, Renaissance, Murakami, Myasotoriya network, Mamamia, etc.

• кафедра технології і організа-
ції ресторанного господарства / 
Department of Technologies and 
Organization of Restaurant Business;

• кафедра готельно-ресторанного 
бізнесу / Department of Hotel and 
Restaurant Business;

• кафедра туризму та рекреації / 
Department of Tourism and Recreation;

• кафедра дизайну та інжинірин-
гу / Department of Design and 
Engineering;

• кафедра фізичної культури та  
спорту / Department of Physical 
Education and Sports.

4200
студентів / students

95%
викладачів з науковими ступе-

нями докторів і кандидатів наук 
/ lecturers with Doctoral and PhD 

degrees

КАФЕДРИ / DEPARTMENTS

1956
рік заснування / year of foundation

(044) 513-74-18

frh@knute.edu.ua

FACULTY OF RESTAURANT, HOSPITALITY AND TOURISM BUSINESS

ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Рекорд України "Найбільша кількість 
людей у формі кухарів на одній локації"
Record of Ukraine "The largest number of people 
wearing the chef’s uniform at one location"

лабораторія енології та барної справи /
Laboratory of Oenology and Alcoholic Beverages

кулінарна студія / Culinary Studio

organizations, departments (boutique hotel, design hotel, elite Resort-hotel, premium hotel, club, premium restaurant, restaurant of author's 
cuisine, enterprises for the organization of VIP-trips (VIP-charters, Premium/Lux class cruises, yacht tourism, limousine service, golf clubs, 
equestrian clubs, VIP-Health service), manager of reception and accommodation services, guest service manager, director of a restaurant 
network, restaurant manager (cafe, bar), director of production, restaurateur, administrator of the restaurant network, sous chef, chef-sommelier, 
chef-bartender, chocolatier, food design consultant, food stylist, designer, owner (manager) of a private design studio, salon, exhibition center, art 
gallery , children's art school, art studio, teacher of universities and secondary and higher educational institutions, researcher.



FACULTY OF FINANCE AND ACCOUNTING
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Факультет здійснює підготовку конкурентоспроможних фахівців у галузі 
фінансів, банківської справи, страхування, обліку, аналізу та аудиту, здатних творчо 
використовувати свої знання та вдосконалювати професійний досвід.

Фінанси, банківська справа  
та страхування / Finance,  
Banking and Insurance 

Публічні фінанси / Public Finance
Міжнародні фінанси / International Finance
Податковий менеджмент / Tax Management
Страховий бізнес / Insurance Business
Банківська справа / Banking
Державний аудит / State Audit
Страховий менеджмент / Insurance Management
Фінансові технології в бізнесі / Financial Technology in Business
Управління банківським бізнесом / Management of Banking Business
Фінансове посередництво / Financial intermediation
Фінансове брокерство / Financial brokerage

Облік і оподаткування / 
Accounting and Taxation

Облік і оподаткування / Accounting and Taxation
Фінансовий контроль та аудит / Financial Control and Audit
Облік і податковий консалтинг / Accounting and Tax Consulting 
Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі / Accounting and Taxation in 
International Business 
Фінансовий контроль та аудит / Financial Control and Audit
Фінансова аналітика / Financial Analytics
Діджитал аудит та аналіз / Digital Audit and Analysis

Соціальне забезпечення / 
Social Welfare

Соціальне забезпечення / Social Welfare

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ /  SPECIALITY ОСВІТНЯ ПРОГРАМА / EDUCATIONAL PROGRAM

knute.edu.ua/ffo ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ 

+38 (044) 531-47-57

dekanat.ffo@knute.edu.ua

• кафедра фінансів / Department of 
Finance;

• кафедра банківської справи / 
Department of Banking;

• кафедра статистики та економе-
трії / Department of Statistics and 
Econometrics;

• кафедра обліку та оподаткування / 
Department of Accounting and Taxation;

• кафедра фінансового аналізу та ау-
диту / Department of Financial Analysis 
and Audit

2000
студентів / students

89%
викладачів з науковими ступе-

нями докторів і кандидатів наук 
/ lecturers with Doctoral and PhD 

degrees

КАФЕДРИ / DEPARTMENTS

1993
рік заснування / year of foundation

The Faculty graduates can hold positions of the Head of structural divisions of 
government bodies, economic and financial services, accounting and analytical departments 
of ministries, departments, financial, insurance, credit organizations and enterprises of all 
forms of ownership, director of an audit firm, head of a consulting company, chief financial 
officer, chief accountant, financial service manager assistant, economist, financier, tax 
inspector, treasurer, insurance manager, insurance agent / broker , financial broker / analyst, 
business analyst, finance manager, project manager, auditor, internal auditor, accountant of 
an enterprise, bank or public sector institution, financial controller, cashier-expert, research 
associate of specialized research institutes.

The Faculty prepares specialists in close cooperation with its partners: the Secretariat of the Committee of the Verkhovna 
Rada of Ukraine on Budget, Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Ministry of Finance of Ukraine, State Tax Service of 
Ukraine, Office of Large Taxpayers of the State Tax Service of Ukraine, State Treasury Service of Ukraine, National Bank of Ukraine, 
National Commission on State Regulation of Financial Services Markets of Ukraine, National Securities and Stock Market Commission 
of Ukraine, Accounting Chamber of Ukraine, Financial Control Office, local financial authorities, Pension Fund of Ukraine, M.V. Ptukha 
Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, commercial banks, insurance and 
credit institutions, non-governmental pension funds, international audit and consulting companies, including Deloitte, PwC, EY, 
KPMG (BIG 4), etc.

Випускники факультету можуть обіймати посади: керівника структурних під-
розділів державних органів управління, економічних та фінансових служб, обліково-
аналітичних підрозділів міністерств, відомств, фінансових, страхових, кредитних орга-
нізацій та підприємств усіх форм власності, директора аудиторської фірми, керівника 
консалтингової компанії, фінансового директора, головного бухгалтера, помічника 
керуючого фінансовою службою, економіста, фінансиста, податкового інспектора, 
казначея, страхового менеджера, страхового агента/брокера, фінансового брокера/
аналітика, бізнес-аналітика, фінансового менеджера, керівника проєкту, аудитора, вну-
трішнього аудитора, бухгалтера підприємства, банку чи установи державного сектору, 
фінансового контролера, касира-експерта, наукового співробітника спеціалізованих 
науково-дослідних інститутів.

Підготовку фахівців факультет здійснює у плідній співпраці із партнерами: 
Секретаріатом Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Секретаріатом 
Кабінету Міністрів України, Міністерством фінансів України, Державною податковою 
службою України, Офісом великих платників податків Державної податкової служби 
України,  Державною казначейською службою України, Національним банком України, 
Національною комісією з державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, 
Рахунковою палатою України, Офісом фінансового контролю, місцевими фінансовими 
органами, Пенсійним фондом України, Інститутом демографії та соціальних досліджень 
ім. М. В. Птухи Національної академії наук України, комерційними банками, страховими 
та кредитними установами, недержавними пенсійними фондами, міжнародними 
аудиторськими та консалтинговими компаніями, в т.ч. Deloitte, PwC, EY, KPMG (BIG 4), 
тощо.

The Faculty trains competitive professionals in the fields of finance, banking, insurance, 
accounting, analysis and auditing, who are able to creatively use their knowledge and 
improve their professional experience.
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@ ivk@knute.edu.ua
Корпус М, вул. Чигоріна, 57, м. Київ, 01042
Building M 01042, Kyiv, 57, Chyhorina St.

+38 (044) 529-33-49;
                     285-52-09

ivk.knute.edu.ua
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@ crk@knute.edu.uaвул. Кіото 19, м. Київ, 02156
19, Kyoto St. Kyiv, 02156

+38 (044) 531-47-45
                     531-48-03

Головна мета Центру розвитку кар’єри – органі-
зація практичної підготовки та стажування студентів, 
сприяння випускникам у працевлаштуванні, підтрим-
ка зворотного зв’язку з ними, здійснення моніторингу  
розвитку їх кар’єри, формування мережі постійного і 
взаємовигідного партнерства університету з підприєм-
ствами, установами та організаціями різних форм влас-
ності.

Фахівці Центру:
• сприяють забезпеченню випускників місцями ро-

боти, базами практики та стажування;
• організовують співбесіди роботодавців зі студента-

ми та випускниками;
• забезпечують пошук, облік та підбір інформації про 

вакантні місця для випускників;
• проводять індивідуальні консультації щодо страте-

гії пошуку роботи, підготовки професійного резюме;
• організовують інформаційно-рекламну роботу спря-

мовану на анонсування заходів, що проводяться на місь-
кому та університетському рівнях у сфері працевлашту-
вання.

З кожним роком Центр розширює свою діяль-
ність, впроваджуючи нові сучасні форми співпраці 
з роботодавцями, серед яких: презентації компаній,  
майстер-класи, ділові ігри, круглі столи, дні кар’єри,  
ярмарки вакансій, екскурсії на підприємства та ін.

Переважна більшість студентів відвідують такі захо-
ди, які стали платформою для діалогу бізнесу зі студент-
ською молоддю, відкриваючи нові можливості кар’єр-
ного зростання. 

The main goal of the Career Development Centre is 
to organize practical training and internships for students, 
assist graduates in employment, support feedback with 
them, monitor their career development, form a network 
of permanent and mutually beneficial partnership of the 
university with enterprises, institutions and organizations 
of various forms of ownership.

The Centres specialists:
• assist in providing graduates with jobs, internships 

and internships;
• organize employers' interviews with students and 

graduates;
• provide search, accounting and selection of informa-

tion about vacancies for graduates;
• conduct individual consultations on job search strat-

egy, preparation of professional resume;
• organize information and advertising work aimed at 

announcing the events at the city and university levels in 
the field of employment.

Every year, the Centre expands its activities, introduc-
ing new modern forms of cooperation with employers, 
including: company presentations, workshops, business 
games, round tables, career days, job fairs, business trips, 
etc. 

The vast majority of students attend events that have 
become a platform for business dialogue with student 
youth, opening up new career opportunities.

ЦЕНТР РОЗВИТКУ КАР’ЄРИ
CENTRE OF CAREER DEVELOPMENT 
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Інститут вищої кваліфікації – заклад післядипломної 
освіти у структурі ДТЕУ, який 20 років діє на ринку освіти 
дорослих.

Основні напрями діяльності:
• програми МВА (Master of business administration):         

Бізнес-адміністрування, Міжнародне бізнес-адмініструван-
ня, Маркетинговий менеджмент;

• друга вища освіта за програмами підготовки магістрів 
і бакалаврів;

• корпоративне навчання;
• семінари, тренінги для представників сфери бізнесу;
• підвищення кваліфікації державних службовців;
• надання консалтингових послуг;
• організація та проведення міжнародних конференцій, 

круглих столів та бізнес-форумів.
Інститут вищої кваліфікації ДТЕУ – це:
• надійний партнер для бізнесу (Рейтинг ТОП-100. Ліде-

ри бізнесу України);
• краща університетська бізнес-школа та кращі спеціалі-

зовані програми МВА (рейтинг журналу БІЗНЕС 2015, 2016);
• надійний партнер для державного сектору (замовни-

ки: Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Кабінету 
Міністрів України, Рахункова палата, Конституційний Суд,  
Антимонопольний комітет, НАДС, АРМА - біля 40 органів 
державної влади);

• міжнародна співпраця (McGill (Канада), ESCP-EAP 
Europe (Німеччина), Університет ім. Г. Марконі (Італія), Key 
West University (США), Німецьке товариство GIZ);

• висококваліфіковані викладачі-тренери;
• інноваційні підходи в організації навчання.
Одним із перших в Україні у 2005 році розробив та роз-

почав реалізацію Національної програми "Магістр бізнес-
адміністрування". 

Протягом 15-ти років реалізовував проєкт національ-
ного масштабу, що підтримувався Президентом та Уря-
дом України – Програму перепідготовки управлінських 
кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива»,  
випускниками якої стали біля 1500 підприємців, 300 з яких 
пройшли стажування в країнах ЄС.

Здійснив підвищення кваліфікації біля 25 000 держав-
них службовців. Різноманітність програм другої вищої  
освіти (більше 30) привабило до інституту більше 4000 
представників сфери бізнесу.

Започаткував співпрацю з бізнесом щодо розробки і 
реалізації корпоративних програм (АШАН, ТНК, McDonald’s 
Ukraine). Реалізував проєкт щодо співпраці університетів і 
бізнесу з одним із кращих університетів світу – McGill.

Іnstitute of Higher Qualification is a postgraduate edu-
cational institution of SUTE, which has been working for more 
than 17 years to introduce training programs for adults.

The main activities are:
• MBA programmes: Business Administration, International 

Business Administration, Marketing Management;
• Second Higher Education in master's and bachelor's de-

gree programmes;
• Corporate training;
• Seminars and trainings for representatives of business ar-

eas;
• Advanced trainings of state officials;
• Providing consulting services;
• Organization and holding of international conferences, 

round table discussions and business forums.
The Institute of Higher Qualification is:
• a reliable partner for business (TOP-100 rating. Business 

Leaders of Ukraine);
• the best university business school and the best special-

ized MBA programmes (rating of the magazine “BUSINESS”, 
2015, 2016);

• a reliable partner for the public sector (clients: the Verk-
hovna Rada of Ukraine, the Ministry of Economic Develop-
ment, the Ministry of Finance, Treasury, National State Servic-
es, National Comittee of Financial Services – about 40 agencies 
of state authority);

• international cooperation (McGill (Canada), ESCP-EAP Eu-
rope (Germany), G. Marconi University (Italy), Key West Univer-
sity (USA), German GIZ Society);

• highly qualified mentors;
• innovative approaches in the organization of training.
It was the first institution in Ukraine to develop and imple-

ment the MBA National programme in 2005.
For 15 years the University has been implementing the na-

tional project supported by the President and the Government 
of Ukraine - the Ukrainian Initiative's Management Retraining 
Programme for Entrepreneurship, which has graduated about 
1,500 entrepreneurs, 300 of whom have completed intern-
ships in the EU.

More than 25000 government employees have upgraded 
their skills. The variety of upper secondary education pro-
grammes (more than 30) attracted more than 4,000 business 
representatives to the Institution.

The University has started cooperation with business 
on the development and implementation of corporate pro-
grammes (Auchan, TNC, McDonald’s Ukraine) and implement-
ed a project on cooperation between universities and business 
with one of the best universities in the world - McGill.

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 
INSTITUTE OF HIGHER QUALIFICATION



@ ndfi@knute.edu.uaКорпус Д, вул. Кіото, 21, м. Київ, 02156
Building D, 02156, Kyiv 21, Kyoto St.

+38 (044) 531-49-89
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Центр європейської освіти створено у вересні 
2014 року як навчально-консультаційний підрозділ Дер-
жавного торговельно-економічного університету. Його 
діяльність націлена на реалізацію принципу академічної 
мобільності та створення для студентів можливості под-
війного дипломування.

Основними завданнями Центру є:
• сприяння участі студентів ДТЕУ у навчальних  

програмах міжнародної академічної мобільності  
європейських ЗВО – партнерів, таких, як: програми  
подвійного дипломування, дистанційні програми навчан-
ня, мовне стажування, студентський обмін;

• удосконалення  мовних (англійська, французька, 
німецька) компетентностей студентів, випускників, а  
також працівників ДТЕУ до рівнів володіння мовою  
В2 / С1, які є необхідними для навчання та викладання у 
закладах вищої освіти Європи;

• організаційно-координаційна робота щодо  
розробки та реалізації проєктів програми Європейського  
Союзу Еразмус+ за напрямом КА1 "Навчальна (академіч-
на) мобільність". Реалізовано 18 відповідних проєктів.

Центр надає можливість студентам та випускни-
кам ДТЕУ навчатися у європейських закладах вищої 
освіти на рівних правах з громадянами країн-членів ЄС  
англійською або іншою іноземною мовою (французька, 
німецька) за широким спектром спеціальностей та отри-
мати за скороченими програмами європейські дипломи 
бакалавра або магістра.

Центр європейської освіти реалізує свої функції 
на основі договорів про міжнародну співпрацю та  
міжінституційних угод, в т.ч. в рамках проєктів Ераз-
мус+ із закладами вищої освіти Франції (Бізнес-школа  
"Ауденсія", Університет Гренобль Альпи, Університет Парі 
Ест Кретей, Бізнес школа «Вищий інститут комерції ISС 
Paris»), Німеччини (Бамберзький університет імені Отто 
Фрідріха, Університет прикладних наук Вюрцбурґ-Швайн-
фурт), Великобританії (Університет Центрального Лан-
каширу), Польщі (Краківський та Щецинський економіч-
ні університети), Болгарії (Варненський економічний 
університет, Спеціалізований франкофонний  заклад з ад-
міністрування та управління), Греції (Університет Західної 
Аттики), Словаччини (Вища школа економіки та менед-
жменту публічного управління в Братиславі) та іншими 
ЗВО Західної та Центральної Європи.

European Education Center was founded in Septem-
ber 2014 as educational and advisory department of State 
University of Trade and Economics. Its activity is aimed at 
realizing the principle of academic mobility and offering 
students an opportunity to get double degree.

The aims of the European Education Center are:
• to promote SUTE students to participate in educa-

tional programs of international academic mobility of Eu-
ropean higher educational institutions - partners within 
the framework of the double degree programs, distant ed-
ucational programs, language practical training, student 
exchange programs;

• to improve language (English / French / German) skills 
of students and SUTE staff  also up to B2 / C1 levels (ac-
cording to EU standards), obligatory to enter and work in 
universities of Europe;

• to organize, coordinate, develop and implement the 
EU program ERASMUS+ KA1 Learning Mobility. In sum,  
18 such projects have been realized.

The Center enables SUTE students and graduates to 
study at European higher educational institutions on 
equal terms with the citizens of EU countries in English or 
any other foreign language (French / German); major in di-
verse specialities and get European Bachelor and Master 
diplomas via a shortened program. 

The Center realizes its functions and aims on the basis 
of agreements on international cooperation and inter 
institutional agreement including within the framework 
of ERASMUS+ projects with French (Audencia Business 
School; Grenoble Alpes University; Paris-Est Créteil Uni-
versity; ISC Paris Business School), German (Otto-Fried-
rich University Bamberg, University of Applied Sciences 
Wurzburg-Schweinfurt), British (University of Central Lan-
cashire), Polish (Cracow University of Economics, Univer-
sity of Szczecin), Bulgarian (University of Economics-Varna; 
The Specialized Administration and Management Institute 
of La Francophonie), Greek (University of West Attica), Slo-
vakian (Higher School of Economics and Management in 
Public Administration in Bratislava) and other higher edu-
cation institutions of Western and Central Europe.

ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ
EUROPEAN EDUCATION CENTER

@ eecenter@knute.edu.ua
Корпус Д, вул. Кіото, 21, м. Київ, 02156
Building D, 02156, Kyiv 21, Kyoto St. +38 (044) 531-48-36
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Науково-дослідний фінансовий інститут (НДФІ) 
функціонує у складі Державного торговельно-економіч-
ного університету. 

Місія – розвиток фінансової науки, сприяння роз-
витку фінансово-бюджетних та соціально-економічних 
відносин суспільства, забезпечення інтеграції навчаль-
ного процесу і науки з метою підвищення якості підго-
товки фахівців у сфері державних фінансів. 

Основними завданнями Інституту є: 
– здійснення фундаментальних та прикладних  

досліджень; 
– одержання нових наукових знань, формування  

наукових шкіл, підготовка наукових кадрів;
– інтеграція наукових досліджень в навчальний  

процес;
– забезпечення ефективного використання  

наукового потенціалу викладачів та працівників уні-
верситету;

– проведення науково-практичних конференцій,  
семінарів;

–  підготовка монографій, наукових праць;
– співробітництво з центральними органами дер-

жавного управління та місцевого самоврядування з 
питань наукового забезпечення розвитку державних та 
місцевих фінансів.

Пріоритетними напрямами наукових досліджень 
Інституту є: 

– система управління державними фінансами, роз-
виток бюджетної системи;

– розробка бюджетно-податкової політики;
– формування доходів та видатків бюджету;
– розвиток місцевих фінансів, регулювання між-

бюджетних відносин;
– розробка довгострокової бюджетної стратегії сус-

пільного розвитку.
Основні результати науково-дослідної роботи  

Інституту впроваджуються у діяльність Секретаріату  
Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів  
України, Комітету Верховної Ради України з питань  
бюджету.

Research Institute of Finance (RIF) operates within 
the State University of Trade and Economics.

The mission is to develop financial science, promote 
financial, budget, social and economic relations of society, 
and ensure the integration of the educational process and 
science in order to improve training quality of specialists in 
public finance.

The main tasks of the Institute are:
– to carry out academic and applied research;
– to obtain new scientific knowledge, to establish sci-

entific schools, to train academic staff;
– to integrate scientific research into the educational 

process;
– to ensure an effective involvement of the university 

academic staff knowledge and skills;
– to hold scientific and practical conferences, seminars;
– to support writing of monographs and research pa-

pers;
– to cooperate with the central bodies of state adminis-

tration and local self-government in developing state and 
local finance.

Priority areas of the Institute research are:
– public finance management system, elaboration of 

the budget system;
– development of fiscal policy;
– formation of budget revenues and expenditures;
– development of local finance, regulation of intergov-

ernmental relations;
– introduction of a long-term budgetary strategy for 

social development.
The main results of the Institute research work are be-

ing implemented in the activities of the Cabinet of Min-
isters of Ukraine Secretariat, the Ministry of Finance of 
Ukraine, the Verkhovna Rada Committee on Budget.

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ 
RESEARCH INSTITUTE OF FINANCE



@

nncbs@SUTE.edu.ua

Навчально-науковий центр бізнес- 
симуляції / The Educational and Research 
Center for Business Simulation
Корпус Н, вул. Чигоріна, 57 а, м. Київ, 02156
Building N, 02156, Kyiv 57, Chyhorina St.

+38 (044) 529-72-22
                      529-03-30

business_incubator@SUTE.edu.ua

Бізнес-інкубатор / The Business Incubator
Корпус А, вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156
Building A, 02156, Kyiv 19, Kyoto St. +38 (044) 531-47-69

ctt@knute.edu.ua

Центр трансферу технологій / The 
Technology Transfer Centre
Корпус А, вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156
Building A, 02156, Kyiv 19, Kyoto St.

+38 (044) 531-49-73
                     513-74-36

Навчально-науковий центр бізнес-симуляції   
здійснює організацію практичної підготовки студен-
тів на основі бізнес-симуляції (інтерактивної моделі  
віртуального  підприємства торгівлі), де створено мож-
ливості  для формування і розвитку у здобувачів вищої 
освіти специфічних ключових, професійних та кор-
поративних компетентностей. Також центр є Startup-
майданчиком для  розробки та віртуального запуску 
бізнес-проєктів у сферах гостинності, туризму та ресто-
ранної діяльності.

Бізнес-інкубатор забезпечує студентів та випускни-
ків ДТЕУ кваліфікованим інформаційним і консалтинго-
вим супроводом підприємницької діяльності на початко-
вому етапі становлення бізнесу, впровадження сучасних 
інноваційних технологій, сприяє пошуку кредитних та 
інших фінансових ресурсів для реалізації бізнес-проєктів, 
налагодженню взаємодії з органами державної влади, 
місцевого самоврядування, науковими установами,  
бізнес-структурами в Україні та інших країнах світу.

Центр трансферу технологій створює організа-
ційні, економічні, правові умови для впровадження 
результатів інтелектуальної праці науковців і студентів, 
сприяє  участі  ДТЕУ в реалізації державної політики у 
сфері інноваційної діяльності, охорони прав інтелектуаль-
ної власності, забезпечує проходження документів від влас-
ника інноваційної розробки до виробництва.

The Educational and Research Center for Business 
Simulation organizes practical training of students on the 
basis of business simulation (interactive model of virtual 
trade enterprise), which creates opportunities for the for-
mation and development of specific key, professional and 
corporate competencies. The center is also the Startup-
platform for the development and virtual launching of 
business projects in the areas of hospitality, tourism and 
restaurant activities.

The Business Incubator provides students and gradu-
ates of SUTE with qualified information and consulting 
support on business start-up activities and introduction of 
modern innovative technologies. It promotes the search 
for credit and other financial resources for the implemen-
tation of business projects and the establishment of co-
operation with public authorities, local governments, sci-
entific institutions and business structures in Ukraine and 
other countries of the world.

The Technology Transfer Centre creates organiza-
tional, economic and legal conditions for the implementa-
tion of the intellectual work results of scientists and stu-
dents. It promotes participation of SUTE in implementing 
state policy in the field of innovation, intellectual property 
protection, provides the processing of documents from 
the owner of innovative product to its manufacturing.
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ІННОВАЦІЙНІ БІЗНЕС-ЦЕНТРИ
INNOVATIVE BUSINESS CENTERS

@ cdp@knute.edu.uaКорпус Д, вул. Кіото, 21, м. Київ, 02156
Building D, 02156, Kyiv 21, Kyoto St.

+38 (044) 531-49-91
                     531-49-26

Заснований у 1996 році як факультет довузівської 
підготовки ДТЕУ, Центр підготовки до ЗНО набув  
значного досвіду організаційної та методичної роботи 
щодо підвищення рівня підготовки слухачів до вступу 
до закладів вищої освіти. За період з 1996 по 2021 роки 
в Центрі навчалися близько 9 тисяч осіб.

Метою діяльності Центру є якісна підготовка до  
зовнішнього незалежного оцінювання з української 
мови та літератури, математики, географії, іноземної 
мови, історії України, біології, хімії, фізики, права.

Слухачами Центру можуть стати учні випускних  
класів загальноосвітніх навчальних закладів, студенти, 
які закінчують бакалаврат, та особи, що мають повну  
загальну середню освіту.

До складу Центру входять вечірні курси терміном 
навчання 7 і 4 місяці (бакалаврські програми) та 4 місяці 
(магістерські програми), які створюють єдину систему 
підготовки учнівської молоді та студентства до вступу 
на всі спеціальності університету.

Головними завданнями Центру підготовки до ЗНО є
– поглиблення та систематизація знань вступників, 

якісна підготовка до зовнішнього незалежного 
оцінювання;

– виявлення і розвиток здібностей учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів, залучення 
талановитої молоді до навчання в університеті;

– адаптація вступників до вимог закладу вищої 
освіти;

– підвищення рівня знань студентів за допомогою 
поглибленої професійної довузівської підготовки.

Університет разом із Центром підготовки до ЗНО 
забезпечив проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання більше як для 9500 вступників.

Усе це дає змогу слухачам підготовчих курсів успішно 
скласти зовнішнє незалежне оцінювання, правильно 
обрати майбутню професію відповідно до своїх 
уподобань та здібностей. Довузівська підготовка стає не 
тільки сходинкою до здобуття вищої освіти, а важливим 
етапом у житті молодої людини на шляху до вибору й 
оволодіння професією. Щороку близько 90 % слухачів 
Центру стають студентами закладів вищої освіти  
України.

SUTE Centre of Preparation for External Independent 
Testing was founded in 1996 as a Faculty of Pre-University 
Training. It has a significant organizational and method-
ological experience to improve the level of high school 
graduates for admission to higher education establish-
ments. More than 8,000 people attended the Center over 
the period from 1996 to 2020.

The purpose of the Centre is to ensure qualitative prep-
aration for external independent testing in the Ukrainian 
language and literature, mathematics, geography, foreign 
language, history of Ukraine, biology, chemistry, physics 
and law.

The target group of the Centre students involves high 
school graduates, Bachelor students and persons having a 
complete secondary education.

The Center holds preparatory evening courses of study 
for 7 and 4 months (Bachelor degree programs) and 4 
months (Master degree programs) that form a unified sys-
tem of training high school graduates for admission to all 
specialities of the University.

The main objectives of the Center are:
– to deepen and systematize knowledge of high school 

graduates, to provide quality training to external indepen-
dent testing;

– to identify and develop the abilities of students of 
secondary schools and involve talented young people to 
study at the university;

– to adapt high school graduates to the requirements of 
higher education establishments;

– to improve students’ knowledge through profound 
professional pre-university training.

The University, together with Centre of Preparation for 
External Independent Testing, has provided external inde-
pendent assessment for more than 9,500 entrants.

All these factors allow listeners of the Centre to pass 
testing successfully, to choose the future profession ac-
cording to their preferences and skills. Pre-university train-
ing becomes not only a step towards higher education, but 
an important stage in the life of a young person on the way 
to choosing and mastering a profession. Each year 90% of 
listeners of the Centre become the students of higher edu-
cation establishments of Ukraine.

ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО
CENTRE OF PREPARATION FOR EXTERNAL INDEPENDENT TESTING



@ vdpig@knute.edu.uaКорпус Г, вул. Мілютенка, 8, м. Київ, 02156
Building G, Kyiv, 02156, 8, Miliutenko St.

+38 (044) 531-49-22
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Метою діяльності НВО є створення необхідних 
умов для проведення навчально-виробничої практики, 
наукової діяльності студентів та наукових досліджень 
працівників університету; забезпечення студентів, 
викладачів і співробітників гарячим харчуванням.

До складу НВО входять 4 їдальні, 6 кафе, 5 торго-
вельних автоматів, а також за необхідності та на вимогу 
споживачів створюються пункти пересувної торгівлі. 
Працює сучасне дизайнерське кафе "Венеція" з італій-
ським двориком (на 80 посадочних місць), в якому мож-
на скуштувати авторські страви та страви італійської 
кухні.

Щоденно на базі підрозділу ресторанного госпо-
дарства проходять практичну підготовку близько  
30 студентів університету, отримують гаряче харчуван-
ня близько 5,0 тис. студентів і співробітників. Усі вироб-
ничі цехи, зали обслуговування оснащені сучасним тех-
нологічним обладнанням, використовуються передові 
сучасні технології для приготування страв. Практичне 
навчання студентів проводять висококваліфіковані 
фахівці, майстри кулінарної справи, серед яких за-
служені працівники торгівлі і побуту України, а також  
майстри-кондитери і майстри-кухарі.

Колектив НВО продовжує впроваджувати тен-
денції міжнародної кулінарної моди, зберігаючи при 
цьому дивовижну самобутність і оригінальність україн-
ської кухні. Фахівці НВО є неодноразовими призерами 
та переможцями міжнародних кулінарних конкурсів  
(м. Варшава, Польща; м. Стамбул, Туреччина та ін.),  
всеукраїнських і міських фестивалів кулінарного мис-
тецтва.

Підрозділ досліджує та аналізує потреби спожи-
вачів, вивчає нові види продукції та страв, виробництво 
яких потребує менших затрат, а споживча цінність та 
смакові якості залишаються на високому рівні. Постій-
но вдосконалюється асортимент кулінарних, кондитер-
ських та хлібобулочних виробів з урахуванням сучас-
них тенденцій розвитку кулінарного, кондитерського 
та хлібопекарного виробництва.

The purpose of the Training and Production As-
sociation (TPA) is to provide necessary conditions for 
training and production practice, research activities of 
students and academic staff research, hot meals catering 
for students, lecturers and staff.

The Training and Production Association has 4 can-
teens, 6 cafes, 5 vending machines as well as transport-
able points of sale which are created upon the request 
of consumers. There is a modern designer cafe "Venetsiia 
(Venice)" with an Italian patio (80 seats), where you can 
taste both the original dishes and dishes of Italian cuisine.

Every day about 30 students of the university under-
go practical training at the restaurant business division, 
more than 5.0 thousand students and staff members can 
order hot meals.

All production facilities, service rooms have modern 
technological equipment and modern advanced tech-
nologies are used for cooking. Highly qualified specialists, 
masters of culinary business, including honorary workers 
of trade and living conditions of Ukraine as well as mas-
ters-confectioners and master chefs constantly conduct 
practical training of students.

The Training and Production Association keeps 
on implementing the trends of international culinary 
fashion, while maintaining the amazing authenticity and 
originality of Ukrainian cuisine. The TPA experts are mul-
tiple prize-winners and winners of international culinary 
competitions (Warsaw, Poland; Istanbul, Turkey, etc.), all-
Ukrainian and local culinary art festivals.

The division researches and analyzes consumer needs, 
studies new types of products and dishes, requiring less 
production costs while preserving their nutrition value 
and taste at a high level. The range of culinary, confection-
ery and bakery products are constantly being improved, 
taking into account modern trends in the development 
of culinary, confectionery and bakery production.

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
TRAINING AND PRODUCTION ASSOCIATION
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Підготовче відділення для іноземців та осіб без 
громадянства є навчально-виховним структурним 
підрозділом Державного торговельно-економічного 
університету.

Відділення існує  з 2001 року. За цей час близько 1000 
іноземців із 40 країн світку (Європи, Америки, Австралії, 
Азії, Північної Африки, Близького та Середнього Сходу) 
успішно закінчили відділення.

Випускники відділення є найкращими 
популяризаторами української мови й культури, 
національних звичаїв та традицій України. 

Підготовче відділення для іноземців та осіб без 
громадянства  надає освітні послуги за програмою 
підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства 
до вступу у заклади вищої освіти  України, поєднуючи 
традиційні та сучасні методики викладання. 

Основне завдання – опанування іноземними 
громадянами базової мовної підготовки та спеціальних  
дисциплін на рівні, достатньому для продовження 
навчання з економічних, психологічних та гуманітарних 
спеціальностей у ДТЕУ або з інженерних та медичних 
спеціальностей в інших ЗВО України.

Навчально-методичне, матеріально-технічне, 
паспортно-візове забезпечення, умови проживання, 
медичне обслуговування та страхування життя 
іноземних громадян відповідають вимогам 
національного навчального закладу ІV рівня 
акредитації.

Іноземці в період навчання мешкають у сучасних 
гуртожитках, що розташовані поруч з навчальними 
корпусами, спортивними майданчиками, відділенням 
банку, закладами харчування, медпунктами. Кімнати 
розраховані на двох-трьох осіб. Навчання та 
проживання платне.

Preparatory Department for Foreign Citizens and 
Stateless Persons is the educational structural unit of 
the State University of Trade and Economics.

The department has been in existence since 2001. 
During this time, about 1000 foreigners from 40 
countries (Europe, America, Australia, Asia, North Africa 
and Middle East) have successfully graduated from the 
department.

The department graduates promote the Ukrainian 
language and culture, national customs and traditions 
of Ukraine.

The Preparatory Department for Foreign Citizens 
and Stateless Persons provides educational services 
implementing the program of preparing foreign citizens 
and stateless persons able to enter higher education 
institutions of Ukraine. The program combines 
traditional and modern methods of training.

Foreign language students are required to master 
basic language knowledge and special disciplines at a 
level sufficient to continue their studies in economics, 
psychology and humanities at SUTE or in engineering 
and medical specialties in other higher education 
institutions of Ukraine.

Educational and methodological resources, facilities, 
passport and visa support, accommodation, medical 
care and life insurance of foreign citizens meet the 
requirements of the national educational institution of 
the IV level of accreditation.

During the study period, foreigners live in modern 
dormitories, located close to educational buildings, 
sports grounds, bank branches, catering establishments, 
medical centers. The rooms are for two or three people. 
Tuition and accommodation are paid.

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА 
PREPARATORY DEPARTMENT FOR FOREIGN CITIZENS AND STATELESS PERSONS
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УЖГОРОДСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
UZHHOROD INSTITUTE OF TRADE AND ECONOMICS 
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Рік заснування / Year of 
Foundation

2000

Освітні ступені / Educational 
Degrees

Бакалавр, магістр / Bachelor, Master

Кількість здобувачів вищої 
освіти / Number of Higher 
Education Applicants

440

Кафедри / Departments Кафедра фінансів / Department of Finance
Кафедра обліку та оподаткування / Department of Accounting and 
Taxation
Кафедра менеджменту туристичного та готельно-ресторанного 
бізнесу / Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business 
Management
Кафедра технології і організації ресторанного господарства 
/ Department of Technology and Organization of Restaurant 
Management
Кафедра товарознавства та комерційної діяльності / Department of 
Commodity Science and Commercial Activity

Спеціальності, за якими 
здійснюється підготовка / 
Specialties for which training 
is provided

Облік і оподаткування / Accounting and Taxation
Фінанси, банківська справа та страхування / Finance, Banking and 
Insurance
Менеджмент / Management
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Entrepreneurship, 
Trade and Exchange Activities
Харчові технології / Food Technologies

вул. Коритнянська, 4, м. Ужгород, 88020
Православна Набережна 21-А, 88005
Korytnyanska St, 4, Uzhhorod, 88020
Pravoslavna Naberezhna, 21, Uzhhorod, 88005

(0312) 65-82-45

utei-knteu.org.ua

Рік заснування / Year of 
Foundation

1968

Освітні ступені / Educational 
Degrees

Молодший бакалавр, бакалавр, магістр / Junior Bachelor, Bachelor, 
Master

Кількість здобувачів вищої 
освіти / Number of Higher 
Education Applicants

4283

Факультети / Faculties Обліково-фінансовий факультет/ Accounting and Financial Faculty
Факультет торгівлі, маркетингу та сфери обслуговування / Faculty of 
Trade, Marketing and Service
Факультет економіки, менеджменту та права / Faculty of Economics, 
Management and Law

Спеціальності, за якими 
здійснюється підготовка / 
Specialties for which training 
is provided

Філологія / Philology
Економіка / Economics
Облік і оподаткування / Accounting and Taxation
Фінанси, банківська справа та страхування / Finance, Banking and 
Insurance
Менеджмент / Management
Маркетинг / Marketing
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Entrepreneurship, 
trade and exchange activities
Право / Law
Інформаційні системи та технології / Information Systems and 
Technologies
Харчові технології / Food Technologies
Соціальне забезпечення / Social Welfare
Готельно-ресторанна справа / Hotel and Restaurant Business
Туризм / Tourism
Публічне управління та адміністрування / Public Management and 
Administration
Міжнародні економічні відносини / International Economic Relations

вул. Соборна, 87, м. Вінниця, 21050
87, Soborna St, Vinnitsia, 21050

(0432) 55-04-00

vtei.com.ua



ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ  
CHERNIVTSI INSTITUTE OF TRADE AND ECONOMICS 

БУРШТИНСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 
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Рік заснування / Year of 
Foundation

1966

Освітні ступені / Educational 
Degrees

Молодший бакалавр, бакалавр, магістр / Junior Bachelor, Bachelor, 
Master

Кількість здобувачів вищої 
освіти / Number of Higher 
Education Applicants

1134

Кафедри / Departments Кафедра маркетингу, цифрової економіки та підприємництва / 
Department of Marketing, Digital Economics and Entrepreneurship
Кафедра фінансів та банківської справи / Department of Finance and 
Banking
Кафедра менеджменту, міжнародної економіки та туризму / 
Department of Management, International Economics and Tourism
Кафедра обліку і оподаткування / Department of Accounting and 
Taxation
Кафедра технології та організації готельно-ресторанного бізнесу / 
Department of Technology and Organization of Hotel and Restaurant 
Business

Спеціальності, за якими 
здійснюється підготовка / 
Specialties for which training 
is provided

Економіка / Economics
Облік і оподаткування / Accounting and Taxation
Фінанси, банківська справа та страхування / Finance, Banking and 
Insurance
Менеджмент / Management
Маркетинг / Marketing
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Entrepreneurship, 
Trade and Exchange Activities
Харчові технології / Food Technologies
Готельно-ресторанна справа / Hotel and Restaurant Business
Туризм / Tourism

Центральна площа, 7, м. Чернівці, 58002
7, Tsentralna Square, Chernivtsi, 58002

(0372) 52-21-12

chtei-knteu.cv.ua

Рік заснування / Year of 
Foundation

1972

Освітні ступені / Educational 
Degrees

Фаховий молодший бакалавр, кваліфікований робітник / Junior 
Professional Bachelor,  Qualified worker

Кількість здобувачів вищої 
освіти / Number of Higher 
Education Applicants

407

Відділення / Departments Відділення підготовки фахових молодших бакалаврів / Department 
of training the junior bachelors
Відділення підготовки кваліфікованих робітників / Department of 
training the skilled workers
Відділення загальноосвітньої підготовки / Department of general 
education 
Відділення виховної та спортивно-масової роботи / Department of 
educational and sports-mass work 

Освітньо-професійні 
програми / Vocational 
Training Programmes

Товарознавство та комерційна діяльність / Commodity Science and 
Commercial Activity
Ресторанне обслуговування / Restaurant Service
Туристичне обслуговування / Tourist Service
Виробництво харчової продукції / Food Production
Кухар / Cook
Кондитер / Confectioner
Офіціант / Waiter
Бармен / Bartender
Офісний службовець (бухгалтерія) / Office worker (accounting)
Контролер-касир / Cashier
Майстер ресторанного обслуговування / Master of Restaurant Service
Електромеханік торговельного та холодильного устаткування /
Electromechanic of Trade and Refrigeration Equipment

вул. О. Басараб, 1, м. Бурштин, Івано-Франківська обл. 77111
1, O. Basarab St., Burshtyn, Ivano-Frankivsk region, 77111

(03438) 44-274, 45-837

btek.if.ua
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Рік заснування / Year of 
Foundation

1967

Освітній ступені / Educational 
Degrees

Молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр / Junior 
Specialist, Junior Professional Bachelor

Кількість здобувачів вищої 
освіти / Number of Higher 
Education Applicants

830

Відділення / Departments Відділення харчових технологій та сфери послуг / Department of 
Food Technologies and Services
Відділення управління, адміністрування та філології / Department of 
Management, Administration and Philology 

Освітньо-професійні 
програми / Vocational 
Training Programmes

Облік і оподаткування / Accounting and Taxation
Фінанси, банківська справа та страхування / Finance, Banking and 
Insurance
Харчові технології / Food Technologies
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Entrepreneurship, 
Trade and Exchange Activities
Готельно-ресторанна справа / Hotel and Restaurant Business
Туризм / Tourism
Цифрова економіка / Digital Economics
Германські мови та літератури (переклад включно) / Germanic 
Languages and Literatures (translation inclusive)

вул. Київська, 80, м. Вінниця, 21022
80, Kyivska St., Vinnytsia, 21022 

+38 (0432) 66-50-05

vtec.vn.ua

Рік заснування / Year of 
Foundation

1962

Освітні ступені / Educational 
Degrees

Молодший спеціаліст, молодший бакалавр / Junior Specialist, Junior 
Bachelor

Кількість здобувачів вищої 
освіти / Number of Higher 
Education Applicants

958

Відділення / Departments Відділення ресторанного та туристичного бізнесу / Restaurant and 
tourism business department
Економіко-правове відділення / Economic and Legal Department
Відділення підприємництва, торгівлі та маркетингу / Department of 
Entrepreneurship, Trade and Marketing 

Освітньо-професійні 
програми / Vocational 
Training Programmes

Правознавство / Jurisprudence
Товарознавство та комерційна діяльність / Commodity science and 
commercial activity
Товарознавство в митній справі / Commodity science in customs
Товарознавство та комерційна логістика / Commodity science and 
commercial logistics
Товарознавство квітів та флористика / Commodity science of flowers 
and floristics
Інформаційна діяльність підприємства / Information activity of the 
enterprise
Виробництво харчової продукції / Food production
Маркетингова діяльність / Marketing activities
Економіка підприємства / Business Economics
Оціночна діяльність / Evaluation activities
Фінанси та кредит / Science of Finance and Credit
Туристичне обслуговування / Tourist service
Готельно-ресторанна справа / Hotel-restaurant business
Прикладна та комп’ютерна лінгвістика / Applied and computer 
linguistics

вул. Чуднівська , 101, м. Житомир, 10005
01, Chudnivska St., Zhytomyr, 10005

(0412) 24-25-33; 24-25-34

ztec.com.ua

ЖИТОМИРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ZHYTOMYR COLLEGE OF TRADE AND ECONOMICS 
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Рік заснування / Year of 
Foundation

1996

Освітні ступені / Educational 
Degrees

Фаховий молодший бакалавр, молодший спеціаліст / Professional 
Junior Bachelor, Junior Specialist

Кількість здобувачів вищої 
освіти / Number of Higher 
Education Applicants

343

Відділення / Departments Відділення обліку, фінансів та сфери обслуговування / Department of 
Accounting, Finance and Services
Відділення правознавства та інформаційних технологій / Department 
of Jurisprudence and Information Technology

Освітньо-професійні 
програми / Vocational 
Training Programmes

Бухгалтерський облік / Accounting
Фінанси і кредит / Finance and Credit
Товарознавство та комерційна діяльність / Commodity science and 
commercial activity
Готельне обслуговування / Hotel service
Ресторанне обслуговування / Restaurant service
Правознавство / Jurisprudence
Комп’ютерна інженерія / Computer Engineering

вул. Б. Хмельницького, 2-А, м. Коломия, Івано-Франківська обл., 78200 / 
2-А, B. Khmelnytskoho St., Kolomyia, Ivano-Frankivsk region, 78200

(03433) 5-06-36

btek.if.ua

Рік заснування / Year of 
Foundation

1945

Освітні ступені / Educational 
Degrees

Фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, молодший 
спеціаліст, бакалавр / Professional Junior Bachelor, Junior Bachelor, 
Junior Specialist, Bachelor

Кількість здобувачів вищої 
освіти / Number of Higher 
Education Applicants

357

Відділення / Departments Відділення «Фінанси і кредит» / Finance and Credit Department

Освітньо-професійні 
програми / Vocational 
Training Programmes

Фінанси, банківська справа та страхування / Finance, Banking and 
Insurance
Фінанси і кредит / Finance and Credit
Готельний і ресторанний менеджмент / Hotel and restaurant 
management
Державні фінанси / Public finance
Економіка бізнесу / Business economics
Германські мови та літератури (переклад включно), перша-
англійська / Germanic languages and literatures (translation included), 
first-English

вул. Інглезі, 6, м. Одеса, 65070
6, Inhlezi St., Odesa, 65070

(094)863-20-17; (048)793-20-17

ofek-knteu.od.ua

КОЛОМИЙСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
KOLOMYIA COLLEGE OF LAW AND ECONOMICS 

ОДЕСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ODESA COLLEGE OF TRADE AND ECONOMICS 



КИЇВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
KYIV COLLEGE OF TRADE AND ECONOMICS
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Рік заснування / Year of 
Foundation

1958

Освітні ступені / Educational 
Degrees

Фаховий молодший бакалавр / Professional Junior Bachelor

Кількість здобувачів вищої 
освіти / Number of Higher 
Education Applicants

1262

Відділення / Departments Відділення сфери обслуговування / Service department
Відділення підприємництва, торгівлі та оціночної діяльності / 
Department of Entrepreneurship, Trade and Valuation Activities
Відділення фінансів, обліку та маркетингу / Department of Finance, 
Accounting and Marketing

Освітньо-професійні 
програми / Vocational 
Training Programmes

Облік і оподаткування / Accounting and Taxation
Фінанси, банківська справа та страхування / Finance, Banking and 
Insurance
Маркетинг / Marketing
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Entrepreneurship, 
Trade and Exchange Activities
Готельно-ресторанна справа / Hotel and Restaurant Business
Туризм / Tourism

вул. Львівська, 2/4, м. Київ, 03115
2/4, Lvivska St., Kyiv, 03115

+38 (044) 290-42-46; 290-44-14

ktepcknute.kyiv.ua

Рік заснування / Year of 
Foundation

1945 (1915)

Освітні ступені / Educational 
Degrees

Фаховий молодший бакалавр / Professional Junior Bachelor

Кількість здобувачів вищої 
освіти / Number of Higher 
Education Applicants

862

Відділення / Departments Відділення обліку та фінансів / Department of Accounting and Finance
Відділення туризму та готельно-ресторанної справи / Department of 
Tourism and Hotel and Restaurant Business
Відділення підприємництва та торгівлі / Department of 
Entrepreneurship and Trade
Відділення харчових технологій / Department of Food Technology

Освітньо-професійні 
програми / Vocational 
Training Programmes

Облік і оподаткування / Accounting and Taxation
Фінанси, банківська справа та страхування / Finance, Banking and 
Insurance
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Entrepreneurship, 
Trade and Exchange Activities
Харчові технології / Food Technology
Готельно-ресторанна справа / Hotel and Restaurant Business
Туризм / Tourism

вул. Капiтульна, 1/3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000
1/3 Kapitulna St.,Uzhhorod, Zakarpatska regions, 88000

(0312) 61-27-55, 61-29-52

utek.uz.ua

УЖГОРОДСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 
UZHHOROD COLLEGE OF TRADE AND ECONOMICS 
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Рік заснування / Year of 
Foundation

 1962

Освітні ступені / Educational 
Degrees

Фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр / 
Professional junior bachelor, Junior Bachelor, Bachelor

Кількість здобувачів вищої 
освіти / Number of Higher 
Education Applicants

511

Відділення / Departments Циклова комісія економіки та бізнесу / Cycle commission of 
economics and business
Циклова комісія харчових технологій та ресторанного бізнесу / Cycle 
commission of food technology and restaurant business
Циклова комісія з підготовки робітничих професій, підвищення 
кваліфікації та вступу до закладів освіти України / Cycle commission 
of training and working professions, advanced training and admission 
to educational institutions of Ukraine

Освітньо-професійні 
програми / Vocational 
Training Programmes

Економіка підприємства / Business Economics 
Ресторанні технології / Restaurant technologies
Фінанси, банківська справа та страхування / Finance, banking and 
insurance
Менеджмент / Management
Виробництво харчової продукції / Food production
Облік і оподаткування / Accounting and taxation
Маркетинг / Marketing
Ресторанне обслуговування / Restaurant service
Туристичне обслуговування / Tourist service

вул. Клочківська, 202, м. Харків, 61045
202, Klochkivs’ka St.,Kharkiv, 61045

+38 (057) 340-45-43; 340-26-51; 340-26-54

htek.com.ua

Рік заснування / Year of 
Foundation

1965

Освітні ступені / Educational 
Degrees

Фаховий молодший бакалавр, бакалавр / Professional Junior Bachelor, 
Bachelor

Кількість здобувачів вищої 
освіти / Number of Higher 
Education Applicants

788

Відділення / Departments Циклова комісія суспільних дисциплін / Cycle commission of social disciplines
Циклова комісія діловодства та філологічних дисциплін / Cycle commission of 
office work and philological disciplines
Циклова комісія інформаційних технологій та природничо-наукових 
дисциплін / Cycle Commission of Information Technologies and Natural 
Sciences
Циклова комісія фінансів, обліку та оподаткування / Cycle Commission of 
Finance, Accounting and Taxation
Циклова комісія торгівлі, маркетингу та менеджменту / Cycle commission of 
trade, marketing and management
Циклова комісія харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу / 
Cycle commission of food technologies and hotel and restaurant business

Освітньо-професійні 
програми / Vocational Training 
Programmes

Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична 
діяльність / Management documentation and information and analytical 
activities
Оціночна діяльність / Valuation activities
Фінанси і кредит / Finance and Credit
Бухгалтерський облік / Accounting
Маркетингова діяльність / Marketing activities
Інформаційна діяльність підприємства / Information activities of the 
enterprise
Підприємництво, торгівля та управління бізнесом / Entrepreneurship, trade 
and business management
Виробництво харчової продукції / Food production
Готельно-ресторанна справа/ Hotel and Restaurant Business
Логістичний менеджмент / Logistics management
Облік і оподаткування / Accounting and taxation

вул. Кам`янецька, 114, м. Хмельницький, 29016
114, Kamianetska St. Khmelnytskyi, 29016

(0382)67-16-04

htek.km.ua

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
KHARKIV COLLEGE OF TRADE AND ECONOMICS 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
KHMELNYTSKYI COLLEGE OF TRADE AND ECONOMICS
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УЖГОРОДСЬКЕ ВИЩЕ КОМЕРЦІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
UZHHOROD HIGHER COMMERCIAL COLLEGE

ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ВИЩЕ КОМЕРЦІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
CHERNIVTSI HIGHER COMMERCIAL SCHOOL 

Рік заснування / Year of 
Foundation

1946

Освітні ступені / Educational 
Degrees

Кваліфікований робітник / Qualified Worker

Кількість здобувачів вищої 
освіти / Number of Higher 
Education Applicants

325

Освітньо-професійні 
програми / Vocational 
Training Programmes

Швачка / Seamstress
Кравець / Tailor
Вишивальник / Embroidery
Перукар (перукар-модельєр) / Hairdresser (hairdresser and fashion 
designer)
Візажист / Make-up artist
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, Касир (в банку) / 
Accountant for accounting data recording, Bank Teller 
Покоївка / Chambermaid
Адміністратор / Administrator,
Агент з організації туризму / The Tourist Organizing Agent  
Манікюрник / Nail Technician
Педикюрник / Pedicure Technician

м. Ужгород, Православна набережна, 21, Закарпатська обл., 88005
21, Pravoslavna Naberezhna, Uzhhorod, Zakarpatska regions, 88005

(0312) 61-41-28

uvku.uz.ua

Рік заснування / Year of 
Foundation

1941

Освітні ступені / Educational 
Degrees

Фаховий молодший бакалавр, кваліфікований робітник / Professional 
Junior Bachelor, Qualified Worker

Кількість здобувачів вищої 
освіти / Number of Higher 
Education Applicants

766

Освітньо-професійні 
програми / Vocational 
Training Programmes

Харчові технології / Food technology
Кухар / Cook
Кондитер / Confectioner
Офіціант / Waiter
Бармен / Bartender
Майстер ресторанного обслуговування / The restaurant service 
Master 
Адміністратор (господар) залу / Room Manager

м. Чернівці, Соборна площа, 2, 58001
2, Soborna Sq., Chernivtsi 58001

(0372) 52-44-78

chvku.at.ua
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До зустрічі в ДТЕУ!

facebook.com/knteuofficial

instagram.com/knute_news

t.me/knteu_vstup

youtube.com/kyotostreet

вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна, 02156
19, Kyoto St, Kyiv, Ukraine, 02156

knute.edu.ua

See you at SUTE!


