МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Якщо Вам
притаманні
такі якості
ЯК:

ВНЗ УКРАЇНИ
гарантує високу якість підготовки
бакалаврів та магістрів

нову спеціальність:
ПІДПРИЄМНИЦТВО,
ТОРГІВЛЯ ТА
БІРЖОВА ДІЯЛЬНСТЬ
нову спеціалізацію:

«Економіко-правове
забезпечення
підприємництва»
Надає значні переваги молодим фахівцям широкого профілю у працевлаштуванні та подальшому кар’єрному
зростанні

-

логіка мислення;
відповідальність;
схильність до аналізу;
організаторські здібності;
комунікабельність;
творчий підхід.

«Економіко-правове
ВАШ ВИБІР - «Економікозабезпечення

підприємства»
право»!!!

Студенти за цією спеціалізацією
можуть володіти спеціальними
методами:
• економіко-правового аналізу;
• документального аналізу;
• бухгалтерського аналізу;
• економіко-статистичними;
• економіко-математичного
моделювання та програмування;
• економіко-правової експертизи.

ВИПУСКНИК
ЗНАЄ І ВМІЄ

- застосовувати сучасні методи аналізу і діагностики економічного розвитку підприємницьких структур
та їхніх окремих підрозділів;
- розробляти бізнес-плани;
- формувати пакети правовстановлюючих документів;
- розробляти Статути та формувати
договірну базу підприємницьких
структур;
- володіти тайм-менеджментом;
- проводити економічний та документальний аналіз та інвентаризацію ТМЦ;
«ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ
ОБЛІК»
- володіти
навичками ділового
етиУКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ «ЕКОНОМІСТ»
кету та проведення бізнес –
переговорів різного рівня;
- проводити юридичний моніторинг
- розробляти стратегію підприємницьких структур та маркетингову політику;
- проводити економіко-правову
експертизу на підприємстві.

Основні дисципліни
фахової підготовки
- економіка підприємництва;
- економіка малого бізнесу;
- економіка торгівельного підприємства;
- економіка і організація інноваційної діяльності;
- правознавство;
- господарське право;
- трудове право;
- фінансове право;
- міжнародне право;
- договірне право;
- капітал підприємства: формування та
використання;
- планування та контроль на підприємстві;
- стратегія підприємницьких структур;
- потенціал та розвиток бізнесу;
- обґрунтування господарських рішень і
вимірювання ризиків;
- формування бізнес-моделі підприємницьких структур
- торговельне підприємництво;
- бізнес-етика підприємництва;
- організація праці економіста;
- основи товарознавства;
- логістика;
- біржова діяльність
- бізнес-аналітика;
- управління витратами;
- страхування бізнесу.

Може займати посади

Чекаємо на Вас
за адресою:

- керівник підприємства;
-директор (заступник директора) з економіки, виробництва, збуту та фінансів;
-керівник (заступник) структурних виробничо-торговельних підрозділів;
- начальник фінансово-економічної служби;
-економіста планово-економічного відділу підприємств та установ;
- економіста відділу маркетингу;
- економіста з бюджетування;
- економіста з укладання договорів та
виконання договірної дисципліни;
- інспектора відділу кадрів;
- співробітника правоохоронних органів
в сфері економічної безпеки;
- секретаря господарського суду та суду
загальної юрисдикції;
- консультанта юридичного відділу громадських організацій;
- консультантів з одержання та оформлення кредитів та депозитів банків;
- інспекторів спеціалізованих фондів,
страхових компаній, консалтингових
фірм;
- інспекторів у податкових та контрольно-ревізійних службах;
- працювати в архивах і канцеляріях

Кафедра підприємництва і торгівлі
65044, м. Одеса, пр. Шевченка,1
Ауд.305 головного учбового корпусу
E-mail: kafрт2016@gmail.com
http://beiti.opu.ua/chairs/ei
За докладною інформацією з приводу
вступу до ОНПУ та термінів прийому
документів звертайтеся до приймальної
комісії:
65044, м. Одеса, пр.Шевченка,1
Ауд.125 головного учбового корпусу
т. +38 048 705-83-33
http://ac.opu.ua

Для вступу на спеціальність
«Підприємство, торгівля та біржова
діяльність» на основі повної загальної
освіти необхідно подати сертифікат
Українського центру оцінювання якості освіти з таких предметів:
- українська мова і література;
- історія України;
- математика або іноземна мова

