
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Освітня програма: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та 
управління підприємством» 

 
 

 

Освітній рівень: 
БАКАЛАВР 

Кваліфікація 
бакалавр зі спеціальності 
«Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність» 
 Форма навчання: денна 
Форма фінансування 
навчання: 
контрактна/бюджетна 

Вступ на бюджет – 2 предмети ЗНО:  
• українська мова та література; 
•  математика 

+ мотиваційний лист 
Вступ на контракт- 2 предмети ЗНО: 
• українська мова та література; 
• предмет на вибір( математика/історія України/іноземна 

мова) 
+ мотиваційний лист 

Сертифікати ЗНО дійсні за 2019, 2020, 2021 роки, а також 
результати НМТ 2022 року. Для вступу в ІДГУ приймаються 
сертифікати ЗНО з результатами від 100 до 200 балів. 

,  

Основні напрями професійної діяльності – стратегічне і економічне 
планування розвитком підприємств, компаній, маркетингові дослідження 
ринку, розробка та впровадження бізнес–планів, розрахунки економічної 
ефективності тощо. 

Сфера діяльності випускника: підприємства різної форми власності 
підприємствах усіх галузей промисловості будь-якої форми власності, банки, 
інвестиційні фонди, страхові компанії, аудиторські та консалтингові фірми, 
міністерства, комітети у справах економіки, відділення фонду державного 
майна, податкові інспекції. 

Випускники можуть займати наступні посади: 

• економіст з планування, фінансової роботи, праці, збуту, договірних 
робіт, матеріально-технічного постачання; 

• фахівець з раціоналізації виробництва, 

• фахівець з управління проектами та програмами у сфері 
матеріального та нематеріального виробництва, 

• консультант з економічних питань тощо. 
 

 Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  

формує здатність випускників до планування і організації діяльності 

підприємства, розробки бізнес-планів для підприємств різних сфер діяльності, 

організації і проведення економічного і системного аналізу, аналізу 

фінансового стану підприємства, розробки стратегії розвитку підприємства і 

обґрунтування можливості реалізації інвестиційних проектів тощо. 

Переваги навчання: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Випускова кафедра: 

• Високий професіоналізм і креативність професорсько- 
• викладацького складу; 

• Постійний зв’язок з роботодавцями та можливість 
працевлаштування; 

• Інтенсивне вивчення іноземних мов; 
• Студентське самоврядування; 

• Інтенсивне використання інформаційних технологій у 
навчальному процесі; 

• Впровадження інноваційних технологій та методів навчання в освітній процес; 
• Орієнтація на актуальні та перспективні сфери трудової діяльності згідно з попитом 

на ринку праці; 
• Можливість отримання студентами двох дипломів тощо. 

 

 


