
 

 

 

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ! 

 

Радо вітаємо Вас, талановиту 

амбіційну молодь, у КНЕУ, в Інституті 

інформаційних технологій в економіці! 

У нашому інституті за багато років 

утворився унікальний інформаційно-

освітній простір, у якому Ви отримаєте 

ґрунтовну професійну підготовку, 

матимете змогу розвивати свій творчий 

потенціал. Наш інститут – це креативні 

та доброзичливі викладачі та знані у 

світі науковці, талановиті студенти, до 

котрих можете приєднатись і Ви, щоб 

мати можливість реалізувати своє 

омріяне майбутнє.  

 

 

 

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА – це 

освітня програма, що готує фахівців, які 

володіють сучасним економічним 

мисленням, теоретичними знаннями і 

практичними навичками необхідними 

для розв’язання складних 

спеціалізованих завдань щодо 

поглиблення цифровізації економіки з 

використанням елементів штучного 

інтелекту.  

 

 

 

Унікальність спеціалізації 

«Цифрова економіка». 

Цифрове суспільство та, зокрема, 

цифрова економіка є сучасним 

трендом, який виник у результаті 

останньої технологічної революції, що 

приведе до суттєвої зміни професійно-

управлінської структури в суспільстві й 

вимагає негайної підготовки до цих 

змін. Цифрова економіка базується на 

інформаційно-комунікаційних та 

цифрових технологіях, стрімкий 

розвиток та поширення яких вже 

сьогодні впливають на традиційну 

(фізично-аналогову) економіку, 

трансформуючи її від такої, що 

споживає ресурси, до економіки, що 

створює ресурси.  

Цифровізація — це насичення 

фізичного світу електронно-цифровими 

пристроями, засобами, системами та 

налагодження електронно-

комунікаційного обміну між ними, що 

фактично уможливлює інтегральну 

взаємодію віртуального та фізичного, 

тобто створює кіберфізичний простір. 

Основна мета цифровізації полягає у 

досягненні цифрової трансформації 

існуючих та створенні нових галузей 

економіки, а також трансформації сфер 

життєдіяльності у нові більш ефективні 

та сучасні. 

 

 

 

Підготовка здобувачів вищої освіти за 

спеціалізацією «Цифрова економіка» у 

ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» буде здійснюватися з 1 

вересня 2018 року. 

 

 

Для вступу на спеціалізацію «Цифрова 

економіка» вступники проходять ЗНО з 

таких предметів:  

- українська мова та література;  

- математика;  

- іноземна мова або географія. 

 

Термін підготовки бакалаврів для 

денної, дистанційної та заочної форми 

навчання – 4 роки. 

 

 
 



 

 

 

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ 

 

Студенти нашого університету мають 

можливість поглиблено вивчати іноземні 

мови, навчатись і проходити стажування 

у зарубіжних університетах і компаніях.  

Студенти можуть пройти підготовку 

на військовій кафедрі університету. 

В університеті функціонує комплекс 

студентських гуртожитків з 

підприємствами громадського 

харчування, медичного і побутового 

обслуговування, спортивними 

спорудами і стадіонами. 

У «Центрі культури і мистецтв» 

працюють вокальні, танцювальні гуртки, 

клуби за інтересами, відбуваються різні 

свята, конкурси, змагання тощо.  

Студенти мають можливість стати 

учасниками наукових олімпіад, 

конкурсів наукових робіт, наукових 

дискусій, семінарів, конференцій тощо. 

Кращі студенти інституту отримують 

іменні стипендії Президента України, 

Верховної Ради України, Наглядової 

ради університету, мера Києва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИПУСКОВОЮ КАФЕДРОЮ 
фахівців з цифрової економіки є 

кафедра економіко-математичного 

моделювання.  

Кафедра співпрацює з низкою 

підприємств і організацій, де студенти 

проходять практику та мають 

можливість працевлаштування. 
 

Детально про 

кафедру можна 

дізнатися за  

QR-посиланням: 

 
 

 

 
 

Наші контакти: 
м. Київ, Львівська площа, 14, каб. 410 

Телефони: 537-07-36 
Е-mail: kemm@kneu.edu.ua 

Соціальні мережі: 
https://www.facebook.com/kemm.kneu/ 

 

Державний вищий  

навчальний заклад  

«Київський 

національний 

економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

 

Інститут інформаційних 

технологій в економіці 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/kemm.kneu/

