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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”
Спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність”

Економіка підприємства – це практико-орієнтована освітня програма,
що охоплює повний спектр знань, необхідних для розв’язання
широкого кола економічних завдань на рівні підприємства
Фахові компетентності:
•
•
•
•
•

•

виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на
мікро- та макрорівні
оцінювати ринкову вартість бізнесу та об'єктів нерухомості
розробляти заходи з формування й використання виробничого
потенціалу підприємства
прогнозувати соціально-економічні процеси на основі теоретичних
та економетричних моделей
враховувати зовнішні та внутрішні фактори при формуванні
стратегій розвитку підприємства
обґрунтовувати рішення з покращення результативності діяльності
підприємства в умовах невизначеності та ризику
Тривалість навчання:
• бакалавр – 4 роки
• магістр – 1,5 роки

Форми навчання:
• денна
• заочна

Необхідні сертифікати ЗНО:
• українська мова та
література (обов'язково)
• математика (обов'язково)
• іноземна мова, географія
(на вибір)

Умови навчання:
• державне замовлення
• кошти фізичних або
юридичних осіб

Роботодавці:
• міжнародні та національні компанії
• органи державного управління та громадські організації
• дослідницькі, аналітичні та експертні центри
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Конкурентні переваги навчання:
• сучасна універсальна економічна спеціальність
• висококваліфікований науково-педагогічний персонал
• активні форми і методи навчання – тренінги, онлайн-курси, кейси,
групові проекти
• стабільний попит на випускників з боку вітчизняних і закордонних
працедавців
• можливість участі у програмах подвійних дипломів (включене
навчання в іноземних ВНЗ)
• унікальні пропозиції навчання за кордоном у ВНЗ-партнерах
Можливість одночасного навчання у Польщі рідною мовою
(докладніше >>>):
• загальновизнаний диплом Республіки Польща
• навчання та стажування в різних країнах ЄС за кошти грантів, в
США і на Тайвані
• працевлаштування за фахом з першого року навчання в рамках
дуальної освіти
• отримання стипендії ректора в розмірі 100-200 євро щомісяця
• інтеграція в економічне середовище Польщі та інноваційну систему
Євросоюзу
Окрема пропозиція (докладніше >>>):
• прийом на навчання в польський ВНЗ без ЗНО
Адреса:
м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2
3 корпус ауд. 308/1

Телефони:
095-400-04-28
099-155-31-88

Електронна пошта:
epr.head@donntu.edu.ua

