
ЕКОНОМІКА І БІЗНЕС

051 ЕКОНОМІКА

Програма для тих, хто хоче навчитись приймати економічно ефективні 
рішення для бізнесу та забезпечувати ефективність діяльності 
підприємств в умовах обмежених ресурсів у сучасному бізнес-
середовищі. Ви зрозумієте як діють закони економіки на макро- та 
мікрорівні, навчитеся розраховувати фінансово-економічні показники, 
що визначають ефективність діяльності бізнесу, приймати рішення на 
основі складання планів і прогнозів.

Ґрунтовне вивчення економіки підприємства є основою підготовки 
економістів. Якщо Ви прагнете стати справжнім економістом — 
ця програма стане Вам у нагоді.

Адреса:	 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37,  
 корпус 7, кімната 522
Телефони:	+38 (044) 204 98 58,  
 +38 (044) 204 80 68
Пошта:		 kafedra-ep-fmm@ukr.net
Сайт:	 keip.kpi.ua

Провідні економісти на підприємствах 
та організаціях різних галузей економіки, 
економічні радники, організація власної 
підприємницької діяльності.
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Підготовку забезпечує кафедра 
економіки і підприємництва



МІЖНАРОДНА 
ЕКОНОМІКА

051 ЕКОНОМІКА

Програма буде цікава тим, хто бажає розібратись, як функціонує 
світова економіка, на яких законах базується взаємодія економічних 
систем різних країн та навчитись управляти процесами міжнародної 
інтеграції.

Випускники програми розуміються у закономірностях міжнародної 
спеціалізації та кооперації та у формах зовнішньоекономічної 
діяльності, вміють аналізувати товарні та валютні ринки, орієнтуються 
в принципах роботи міжнародних економічних організацій.

Якщо Ви бажаєте оволодіти всіма тонкощами організації міжнародних 
економічних відносин — ця програма для Вас.

Адреса:	 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37,  
 корпус 1, кімната 244
Телефони:	+38 (044) 204 98 60,  
 +38 (044) 204 91 03
Пошта:	 ied@kpi.ua
Сайт:	 ied.kpi.ua

Економісти міжнародних відділів у вітчизняних 
компаніях, торговельно-промислових 
палатах, представництвах міжнародних 
фірм, посольствах.
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Підготовку забезпечує кафедра 
міжнародної економіки 



ЕКОНОМІЧНА 
АНАЛІТИКА

051 ЕКОНОМІКА

Програма для тих, хто прагне здобути навички з економічної аналітики, 
макро-, мікро, фінансово-економічного, економетричного, системного 
та інтелектуального аналізу даних, технологій бізнес-аналітики, 
прогнозування, економіко-математичного моделювання, математичної, 
поведінкової та експериментальної економіки, роботиз великими 
даними, інформаційно-аналітичними та комп’ютерними системами. 

Якщо Ви маєте наміри отримати не лише суто економічну освіту, а й 
опанувати інструментарій економічного аналізу, економічної аналітики, 
математичної економіки, інформаційні та Data Science технології — ця 
програма допоможе Вам їх реалізувати.

Адреса:	 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37,  
 корпус 17, кімната 216
Телефони:	+38 (044) 204 80 27,  
 +38 (044) 204 98 63
Пошта:	 ec.fmm@kpi.ua
Сайт:	 ecocyber.fmm.kpi.ua

Економіст-аналітик, економічний радник, 
аналітик з інвестицій, Web-аналітик, 
бізнес-аналітик, економіст інформаційно-
обчислювального центру.
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Підготовку забезпечує кафедра 
економічної кібернетики



ПРОМИСЛОВИЙ 
МАРКЕТИНГ

075 МАРКЕТИНГ

Програма для тих, хто бажає отримати знання та навички з організації 
та провадження маркетингової діяльності підприємств, що працюють 
на промисловому ринку.

Така спеціалізація та розуміння специфічних особливостей 
промислового маркетингу вигідно вирізняє наших випускників 
від інших фахівців з маркетингу на ринку праці.

Якщо Ви бажаєте опанувати навички маркетингу, у тому числі 
і цифрового, щодо аналізування ринкової інформації, проведення 
маркетингових досліджень, розроблення рекламних програм, 
стимулювання продаж та просування продукції — тоді Вам сюди.

Адреса:	 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37,  
 корпус 1, кімната 256
Телефони:	+38 (044) 204 98 62,  
 +38 (044) 204 98 53
Пошта:	 k_p_m@i.ua
Сайт:	 marketing.kpi.ua

Маркетологи, копірайтери, діджитал-
маркетологи, бренд-менеджери, 
маркетологи-аналітики, начальники відділів 
продажів, реклами, збуту.
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Підготовку забезпечує кафедра 
промислового маркетингу



МЕНЕДЖМЕНТ  
І БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ 

073 МЕНЕДЖМЕНТ

Програма для тих, хто хоче навчитися ефективно керувати бізнес-
процесами, оперативними ланками, персоналом. Якщо в майбутньому 
Ви прагнете стати успішним керівником — Вам сюди.

Ви отримаєте компетенції в сфері  управління організаціями та 
підприємствами різних типів. Але основна увага акцентується на 
управління промисловим підприємствам, що є основою розвитку 
економіки і забезпечують найбільшу додану вартість у її структурі. 
Програма розвиває найважливіші та найсучасніші управлінські  
навички — hard та soft skills — і таким чином забезпечує високий 
кар’єрний старт здобувачам.

Підготовку забезпечує кафедра 
менеджменту підприємств

Адреса:	 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37,  
 корпус 1, кімната 246
Телефони:	+38 (044) 204 85 10,  
 +38 (044) 204 98 64
Пошта: kafmen@ukr.net
Сайт:	 management.kpi.ua

Менеджери та керівники різних рівнів, 
фінансові менеджери та аналітики, діджитал-
менеджери, менеджери маркетингових 
комунікацій, HR-менеджери.
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МЕНЕДЖМЕНТ  
МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

073 МЕНЕДЖМЕНТ

Ця програма готує фахівців, здатних управляти міжнародними 
компаніями та зовнішньоекономічною діяльністю вітчизняних 
підприємств.

Здобувши навички аналізу зовнішніх ринків та організації роботи 
на них,  розробки стратегії виходу на зовнішній ринок та складання 
зовнішньоекономічних контрактів, здійснення міжнародних 
розрахунків та валютних операцій, Ви станете висококласним 
професіоналом, затребуваним на ринку праці.

Якщо Ви хочете навчитись вести бізнес за кордоном, зокрема у країнах 
ЄС, управляти міжнародними проєктами — ця програма чекає на Вас.

Підготовку забезпечує кафедра 
менеджменту підприємств

Адреса:	 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37,  
 корпус 1, кімната 246
Телефони:	+38 (044) 204 85 10,  
 +38 (044) 204 98 64
Пошта: kafmen@ukr.net
Сайт:	 management.kpi.ua

Менеджери із зовнішньоекономічної 
та міжнародної діяльності, регіональні 
менеджери, логісти в сфері міжнародних 
перевезень, митні брокери.
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ЛОГІСТИКА

073 МЕНЕДЖМЕНТ

Програма зацікавить тих, хто бачить себе фахівцем з управління 
ланцюгами постачання підприємств усіх сфер діяльності. Сьогодні 
логіст є однією з найбільш затребуваних та високооплачуваних 
професій на ринку праці.

Навчаючись на програмі, Ви опануєте навички оптимізації товарних, 
фінансових й інформаційних потоків та ресурсів у складних об’єктах 
інфраструктури бізнесу і мережевих системах.

Якщо Ви прагнете ефективно організовувати логістичні процеси 
на підприємствах, застосовуючи сучасні інформаційні системи 
та технології підтримки бізнесу — ця програма для Вас.

Підготовку забезпечує кафедра 
менеджменту підприємств

Адреса:	 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37,  
 корпус 1, кімната 246
Телефони:	+38 (044) 204 85 10,  
 +38 (044) 204 98 64
Пошта: kafmen@ukr.net
Сайт:	 management.kpi.ua

Логісти в різних функціональних сферах: 
транспортна логістика, виробнича 
і складська логістика, міжнародна 
логістика.
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УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ, 
ІННОВАЦІЇ І ПІДПРИЄМНИЦТВО

073 МЕНЕДЖМЕНТ

Програма для тих, хто прагне стати підприємцем, створювати стартапи, 
організовувати та розвивати власний бізнес. Якщо Ви бачите себе 
майбутнім підприємцем — Вам сюди. Студентів навчають тому, 
як проводити бізнес аналіз, координувати процеси та комунікації, 
залучати ресурси, витримувати конкуренцію та досягати успіхів, як 
керувати зростанням бізнесу та його диверсифікацією. 

Навчання на програмі спрямоване на розвиток особистої 
підприємливості та креативності не лише у власному бізнесі, а й 
при роботі на підприємствах, у благодійних фондах, неурядових 
організаціях, у громадському секторі та на соціальних підприємствах.

Підготовку забезпечує кафедра 
менеджменту підприємств

Адреса:	 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37,  
 корпус 1, кімната 246
Телефони:	+38 (044) 204 85 10,  
 +38 (044) 204 98 64
Пошта: kafmen@ukr.net
Сайт:	 management.kpi.ua

Підприємці в різних сферах бізнесу, засновники 
та менеджери стартапів, бізнес-консультанти, 
продакт-менеджери, фандрайзери, ментори 
і керівники проєктів.
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