
 

 

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.  

Під керівництвом висококваліфікованих 

викладачів студенти нашого інституту 

стають призерами Всеукраїнських 

конкурсів студентських робіт і олімпіад.  

Наші студенти мають можливість 

поглиблено вивчати іноземні мови, 

навчатись і проходити стажування у 

зарубіжних університетах і компаніях. 

Випускники Інституту інформаційних 

технологій в економіці працюють як в 

Україні, так і у різних країнах світу. 

За бажанням студенти можуть пройти 

підготовку на військовій кафедрі 

університету. 

Ми певні, що час, проведений у нашому 

інституті, дозволить Вам розвинутись як 

особистості та як професіоналу та стане 

основою для вашого подальшого кар'єрного 

зростання. 

 

 

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА –  
це освітня програма, що формує 

систему знань про управління у сфері 

економіки на підґрунті застосування 

інформаційних технологій та 

моделювання. Таке поєднання 

міждисциплінарних знань визначило 

унікальне місце економічної кібернетики в 

сучасних методах і формах аналітичної та 

управлінської діяльності в економіці та 

підприємництві. 
Завдяки збалансованому навчальному 

плану, базова бакалаврська освіта фахівців з 

економічної кібернетики відповідає 

стандартам сучасної освіти розвинених країн 

світу. 
 

Перелік дисциплін 

навчального плану 

освітнього ступеню 

«Бакалавр» 

 

 

Випусковою кафедрою фахівців з 

економічної кібернетики є кафедра 

економіко-математичного моделювання, 

на базі якої функціонує наукова школа з 

моделювання та ризикології. 
Кафедра співпрацює з низкою 

підприємств і організацій, де студенти 

проходять практику та мають можливість 

працевлаштування. Налагоджена співпраця з 

низкою закордонних вишів. 
 

Детально про кафедру 

можна дізнатися за  

QR-посиланням: 

 
 

Для вступу на спеціалізацію «Економічна 

кібернетика» 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. Після закінчення навчання на 

бакалаврському рівні фахівці з економічної 

кібернетики можуть обрати одну із 

запропонованих магістерських програм.  

«Ризик-менеджмент» 

«Інформаційний-менеджмент». 

Термін підготовки магістрів для денної та 

заочної форми навчання – 1,5 роки. 

 

Майбутня кар’єра випускників 

спеціалізації «Економічна кібернетика» 

 

Фахівець з економічної кібернетики може 

працювати на підприємствах та в установах 

усіх галузей економіки, науково-дослідних і 

учбових закладах, в органах влади та 

управління, у сфері бізнесу. Зокрема: 

економістом-аналітиком; 

фінансовим-аналітиком; 

бізнес-аналітиком; 

ризик-менеджером; 

менеджером інформаційних систем;  

фахівцем у сфері економічної безпеки; 

інженером-програмістом; 

адміністратором баз даних та сховищ 

даних; 

керівником різних рангів; 

викладачем навчальних закладів; 

науковим співробітником. 



 

 

ПЕРЕВАГИ КНЕУ ТА 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕКОНОМІЧНА 

КІБЕРНЕТИКА» 

 

КНЕУ – єдиний в Україні ВНЗ, який 

здійснює підготовку фахівців з економічних 

спеціальностей вже протягом 111 років. 

Місією КНЕУ завжди була та залишається 

підготовка економістів-практиків для 

народного господарства. Саме тому диплом 

КНЕУ – запорука успішної кар’єри. 
Серед випускників університету – відомі 

економісти, фінансисти, банкіри, навіть 

міністри.  

КНЕУ завжди знаходиться в авангарді 

сучасних напрямків розвитку економічної 

науки та освіти. Саме тому ще у 1964 році 

тут був створений факультет інформаційних 

систем і технологій (зараз інститут 

інформаційних технологій в економіці), 

який вже понад 50 років готує фахівців зі 

спеціалізації «Економічна кібернетика».  

«Економічна кібернетика» - це 

спеціалізація для тих, кого цікавить 

аналітична та управлінська діяльність в 

економіці. Поєднання глибоких знань ІТ, 

моделювання та економіки є унікальною 

перевагою спеціалізації «Економічна 

кібернетика» в сучасних умовах 

інформаційно-мережної економіки. 

Наші випускники отримують не лише 

теоретичні фахові знання, але й навики 

вирішення актуальних практичних задач. 

Саме тому вони легко адаптуються до 

потреб ринку праці та отримують 

перспективну високооплачувану роботу. 

 

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ 

 
У спортивному комплексі КНЕУ 

«Економіст» наші студенти мають 

можливість задовольняти свої спортивні 

уподобання. 

У «Центрі культури і мистецтв» 

працюють вокальні, танцювальні гуртки, 

клуби за інтересами, відбуваються різні 

конкурси. Наші красуні виборюють 

почесні місця на міжнародних конкурсах. 

Працюють студентські їдальні та кафе. 

Студенти КНЕУ забезпечуються 

гуртожитком.  

 

 
 

Якщо Ви обираєте спеціалізацію 

«Економічна кібернетика» і 

перспективне майбутнє – ми чекаємо на 

Вас! 

 
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 
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