КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ
НАШІХ ВИПУСКНИКІВ

√оцінка проблем та тенденцій
соціально-економічного розвитку країни,
окремих регіонів, галузей господарювання,
підприємницьких структур;
набуття компетентностей з моделювання
ринкових ситуацій, вирішенні окремих
економічних
задач
функціонування
підприємницьких структур на внутрішньому
та зовнішньому ринку;
формування теоретичних і практичних
знань
з
організації
та
ведення
підприємницької справи;
здатність використання набутих знань з
питань підприємництва, торгівлі та
біржових
операцій
в
практичній
діяльності;
розробка бізнес-плану;
створення автоматизованих аналітичних
модулів;
розробка
стратегічних
напрямів
діяльності підприємницьких структур,
забезпечення
їхньої
конкурентоспроможності;
формування та розвиток комунікативних,
соціально-психологічних й організаційно-економічних компетентностей.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ СТУПЕНІ ПІДГОТОВКИ

Підготовка здійснюється за ступенями:
бакалавр з підприємництва, торгівлі та
біржової
діяльності,
спеціалізація
“Торговельне підприємництво”;

магістр з підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності
ФОРМИ НАВЧАННЯ

Денна – бакалавр (3роки 10 місяців)
– магістр (1рік 5 місяців)
Заочна – бакалавр (4 роки 10 місяців)
– магістр (1рік 5 місяців)
ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

торговельне підприємництво;
економіка підприємництва;
організація виробництва;
планування і контроль на підприємстві
економіка торговельного підприємства;
економіка біржової торгівлі;
економіка малого бізнесу;
страхування бізнесу;
обґрунтування господарських рішень і
вимірювання ризиків;
організація зовнішньої торгівлі;
економіка і організація інноваційної
діяльності;
бізнес-етика підприємництва;
бізнес-аналітика;
прикладне
програмне
забезпечення
підприємницької діяльності;
товарознавство
продовольчих
і
непродовольчих товарів;
ціноутворення і цінова політика;
формування бізнес-моделі підприємницьких
структур;
підприємницька логістика;
ідентифікація, сертифікація та кодування
товарів;

потенціал і розвиток бізнесу;
психологія торгівлі;
господарське право.
СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКІВ

Випускники спеціальності
«Підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності», спеціалізації “Торговельне
підприємництво ” можуть обіймати такі
первинні посади:
керівник підприємства;
директор (заступник директора) з економіки,
виробництва, збуту та фінансів;
комерційний директор;
керівник (заступник) структурних виробничоторговельних підрозділів;
начальник фінансово-економічної служби;
спеціаліст державної служби;
менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі, з
надання послуг;
менеджер
з
соціально-корпоративної
відповідальності;
економіст з планування, бюджетування,
матеріально-технічному забезпеченню;
економіст з договірної та претензійної роботи;
фінансовий аналітик;
фінансовий контролер;
бухгалтер, фінансист;
товарознавець;
торговельний брокер;
завідувач торговельного залу;
фахівець з біржової торгівлі;
викладач навчального закладу;
науковий працівник та ін..

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
Поєднання компетентностей
за різними напрямками –
підприємництво, торгівля
та біржова діяльність
дозволить отримати:
якісну освіту;
престижний диплом;
навички, необхідні в майбутній професії;
знання, отримані від висококваліфікованих
високопрофесійних викладачів;
потенціал для кар'єрного зростання;
можливості для працевлаштування.

Універсальна та
перспективна професія,
високооплачувана посада,
успішна кар’єра,
фінансова незалежність
та стабільність

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:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУК УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПОЛІТЕХНИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут бізнесу, економіки та
інформаційних технологій
Кафедра підприємництва і торгівлі

НОВА

65044, м. Одеса, пр.Шевченка,1
Ауд.125 головного учбового корпусу
т. +38 048 705-83-33
http://ac.opu.ua

Під час навчання студентам
надається можливість
користуватися бібліотекою та
комп’ютерними класами, мати
доступ до мережі Internet.
На період навчання іногороднім
студентам надається гуртожиток в
центрі міста.

НОВА

