ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ:
✓ Якісне, практико орієнтоване навчання
за сучасною, престижною і унікальною
бакалаврською програмою «Економіка
підприємств ІТ-бізнесу»;
✓ Укомплектованість сильними, сучасними викладачами, які мають власний бізнес
та пройшли міжнародні стажування;
✓ Плідна співпраця з провідними
компаніями, які гарантовано працевлаштовують наших випускників;
✓ Викладання лекцій і практичних занять
представниками міжнародних і вітчизняних
компаній;
✓ Найсучасніша навчально-матеріальна
база, яка створена за підтримки міжнародної компанії-партнера «Miratech» і має найкраще програмне забезпечення для економічної діагностики і бізнес-планування;
✓ Можливість спільно з компаніями-партнерами отримати сертифікат, який дає право
на перше високооплачуване робоче місце.

УСІ, ХТО ОТРИМАВ СЕРТИФІКАТИ
УСПІШНО ПРАЦЕВЛАШТОВАНІ!

ВАРТІСТЬ НАВЧАННА ЗА ДЕННОЮ
ФОРМОЮ У 2022-2023 н.р.:
БАКАЛАРАТ: 26 350 грн. за рік.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

НАШІ КОМПАНІ-ПАРТНЕРИ:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

НАШІ КОНТАКТИ:

ЗАПРОШУЄМО НА
НАВЧАННЯ!

Адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Сайт кафедри: http://www.dut.edu.ua/ua/342zagalna-informaciya-kafedra-ekonomiki
Телефон завідувача кафедри: 050-155-40-65
приймальної комісії: 067-620-66-45

БУДЬТЕ НА ГРЕБЕНІ ХВИЛІ !

Кафедра економіки готує
висококваліфікованих фахівців,
здатних ефективно працювати в
умовах цифровізації бізнесу і
державного управління. Без економіста не може існувати жодне велике,
середнє або мале підприємство.
НАШІ ВИПУСКНИКИ:
- допомагають компаніям приймати
важливі рішення з використанням цифрових
технологій, передбачають ризики та
знаходять шляхи виходу з криз тобто
працюють як топ-менеджери;
- прогнозують прибуток, доходи та
витрати, які чекають на компанію в
перспективі, що робіть їх бізнесаналітиками.
Це
дозволяє
спритно
маневрувати на ринку;
- допомагають виготовляти успішні
продукти, тобто працюють як економістимаркетологи. Дізнаються, що потрібно
покупцям і як їм це продати: формують
рекламний бюджет, проектують поведінку
користувача, керують політикою збуту;
- обґрунтовують доцільність бізнесу як
«on- line», так і «off- line» форматів, що
дозволяє бути успішними підприємцями.
ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ
НАВЧАННЯ
ЦЕ ДОЗВОЛЯЄ
ЗАРОБЛЯТИ
ВЕЛИКІ ГРОШІ!

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ПОБУДОВАНІ ЗА
ІННОВАЦІЙНИМ ЗМІСТОМ ТА ВІДПОВІДАЮТЬ СУЧАСНИМ ВИКЛИКАМ:
- Професіоналізм.

Універсальність
економіки передбачає бездоганне розуміння
усіх аспектів сучасного бізнесу, а саме: його
менеджменту,
маркетингу,
правового
забезпечення, фінансового та економічного
моделювання;
- Цифровізація. Під час навчання
студенти опановують найкращі програмні
продукти
з
комплексного
управління
підприємством і бізнес-планування (BAS ERP,
1C). Ми навчаємо керувати програмістами!
- Міжнародна інтеграція. Посилене
вивчення англійської мови з першого курсу
дає змогу впевнено працювати як в Україні, так
ї за кордоном і отримати сертифікат В2;
- Лідерство. Найсучасніша навчальноматеріальна база дозволяє зрозуміти провідні
методи ведення бізнесу і бути на гребені хвилі.

ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ
НА ПОСАДАХ:
Директор з
економіки
Економічний
радник
Економістлогіст

Директор з
цифрового
розвитку
Економістмаркетолог
НR-менеджер

Керівник відділу продажів IT I Digitalпродуктів
Заступник цифрового директора з
економіки
Економіст з
міжнародної
торгівлі

Бізнес-аналітик
(BI, BA, CRM,
ERP)

Фахівець з розвитку клієнтської
мережі

Директор з розвитку партнерських
зв’язків
Начальник відділу фінансового
планування

➢ .Наші випускники мають чудові цифрові
компетенції і розуміють сучасну економіку!

НА РИНКУ ПРАЦІ ТАКІ ФАХІВЦІ Є
ДУЖЕ ЗУТРЕБУВАНИМИ. СЕРЕДНЯ
ЗАРПЛАТА В НИХ: 25000 - 80000 грн.
ЕКОНОМІКА ВХОДИТЬ ДО ТОП-10
НАЙПОПУЛЯРНІШИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УКРАЇНІ І СВІТІ !

