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використання новітніх методів 
та набуттям практичних 
навичок роботи на платформах 
фондових, валютних і товарних 
бірж

володіння комунікативними 
навичками, аргументування 
власної позиції

ведення ефективної 
підприємницької 
діяльності в різних сферах 
економіки

моделювання власного 
бізнесу, створення та 
розвиток стартапів

Організація та економіка 

підприємницької 

діяльності
володіння інструментарієм 
моніторингу ринкових чинників 
та визначення їхнього впливу на 
підприємницьку, торговельну та 
біржову діяльність

ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ стрімко розвиваються, все тісніше переплітаються та  
ускладнюються. Digital комерція, фандрайзинг, краундфандинг, дропшиппінг, торгівля цифровою валютою –

це незначна частина  форм та інструментів ринку, що  з’явилися лише за останні кілька років.
Бізнес «навмання» - це вже історія.  Ринок вимагає змін у підходах до підприємницької діяльності.

Рішенням цього питання є  бізнес-освіта нового формату 



Фінансова 
грамотність

Вміння 
застосовувати 

аналітичний 
інструментарій

Прогнозувати ринок 
із врахуванням 

ризиків

Комунікативні 
навичкиВИМОГИ 

РОБОТОДАВЦЯ

Фінансово-управлінські 
дисципліни

Спеціалізовані 
дисципліни

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА



Основи підприємництва та комерційна діяльність

Іноземна мова

Економіка праці й соціально-трудові відносини

Фінанси, гроші та кредит

Бухгалтерський облік та аудит

Управління персоналом

Управління витратами

Бізнес-планування

Економіка та фінанси підприємства

Міжнародна економіка

Правове забезпечення підприємницької діяльності

Торговельна діяльність

Організація біржової діяльності

Дисципліни професійного циклу

Основи рекламної діяльності 

Аналіз ринків

Франчайзинг і венчурний бізнес

Корпоративна соціальна відповідальність

Проєктний менеджмент

Паблік рілейшенз

Практика і технологія продажів

Організація підприємництва в країнах ЄС

Ринок цінних паперів

Планування, стратегія та розвиток бізнесу

Оподаткування суб'єктів підприємництва

Економіка й організація інноваційної діяльності

Контролінг в підприємництві

Ризик-менеджмент 

Корпоративне управління

Соціальна економіка

Інформаційні системи в торгівлі та маркетингу

Дисципліни вільного вибору  



Startup’er

Приватний підприємець-
засновник власної справи

Керуючий агенством
(страховим, нерухомості і т. ін.)

Начальник управління

Керівник апарату

Економіст з аналізу 
господарської діяльності

Фахівець із закупівель, e-
commerce

Спеціаліст з аналізу товарних 
ринків

Завідувач підприємства 
роздрібної та оптової торгівлі

Мерчендайзер 

Експерт з експортно-
імпортних операцій

Завідувач складу

Професіонал з управління 
активами

Професіонал-організатор 
торгівлі на ринку цінних 

паперів

Оцінювач

Аукціоніст

Оглядач з питань біржової 
діяльності

Брокер/диллер

ПРОФЕСІЙНІ НАПРЯМИ І КАРЄРА



o керівник підприємства, установи та організації
всіх форм власності;
o головний інспектор з контролю за цінами;
o начальник комерційного відділу;
o професіонал з корпоративного управління;
o професіонал з торгівлі цінними паперами;
o агенти з комерційного обслуговування та
торговельні брокери (маклери);
o експерт з експортно-імпортних операцій;
o менеджери в торгівлі та посередництві у
торгівлі;
o інспектор органів митної служби;
o фахівець-аналітик з дослідження товарного
ринку;
o фахівець в органах державної влади в сфері
захисту прав споживачів;
o викладач, науковий співробітник ЗВО,
науково-дослідних організацій

o підприємства будь-яких галузей економіки та
форм власності,
o товарні, фондові та валютні біржі,
o агентства з реклами та маркетингових
досліджень;
o сфера міжнародної торгівлі та туризму,
o інвестиційні, страхові компанії;
o консалтингові та аудиторські фірми;
o підприємства готельного та ресторанного
бізнесу;
o банківські та фінансово-кредитні установи;
o дилерські та брокерські компанії;
o інвестиційні, трастові, майнові фонди;
o органи статистики, навчальні заклади;
o проектні та науково-дослідні інститути;
o державні структури та ін.



Згідно дослідження, проведеного у 2017 р.  ( USAID), тільки 16 % українців вільно розбираються  у таких 
питаннях як: простий і складний процент, реальний процент по кредиту тощо. Розуміння сутності економічних 
процесів дозволяє ухвалювати відповідальні фінансові рішення, які забезпечують як ефективніше управління 

фінансами, так і мінімізацію негативного впливу економічних та політичних криз, коливань на зовнішніх ринках.

Сьогодні світом керує не той, хто володіє інформацією, а той, хто вміє її аналізувати. Структурування 
інформації, вибір критеріїв аналізу,  оптимізація та візуалізація даних, інтерактивні звіти, знання методик 

моделювання, аналіз результатів та оцінка  ефективності – спеціалісти, що   здатні вирішувати аналітичні завдання є 
одними з найважливіших працівників будь-якої серйозної фірми

З 12 найбільш процвітаючих у 1900 р. компаній-гігантів, за якими тоді розраховувався індекс Доу-Джонса, 
сьогодні існує тільки General Electric. Ринок змінюється швидше корпорацій, тому в довгостроковій перспективі його 

ефективність вище. Тож здатність прогнозувати поведінку ринків з огляду на макро- та мікрофактори впливу, 
володіти інструментарієм управління змінами, приймати рішення у кризових та посткризових ситуаціях є 

невід'ємною умовою виживання підприємницьких структур.

Комунікативні навички не втрачають цінності в сучасному світі, де технології дозволяють отримувати будь-
які знання через інтернет. Розвинена комунікабельність необхідна,  щоб вести ефективні переговори, говорити 

перед аудиторією, знаходити спільну мову зі співрозмовником, вигідно продавати послугу / товар. Комунікативна 
компетентність дозволяє брати складну ситуацію під контроль, вирішувати конфлікти, досягати мети переговорів.

Застосування 
аналітичного та 

методичного 
інструментарію

Прогнозування 
ринку з 

урахуванням 
ризиків

Комунікативні 
навички



ПОСТІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ
Працівники цієї сфери багато 

спілкуються з різними 
цікавими людьми

МОЖЛИВІСТЬ ГНУЧКОГО ГРАФІКУ
Більшість закладів торговельної 

сфери надають своїм співробітникам 
можливість працювати позмінно та 

обирати зручний графік роботи

ДИНАМІЧНА, АКТИВНА 
РОБОТА

Робота у цій сфері вимагає 
швидкої реакції на зміни 

кон'юнктури ринку

РІЗНОМАНІТТЯ
Існують різні напрями діяльності в 

різних
департаментах, робочі завдання, 
професійне та кар’єрне зростання

МОБІЛЬНІСТЬ
Можливість 

змінювати робочі 
локації

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Професії у сфері підприємництва,

торгівлі, біржової діяльності є найбільш масовими 
і попит на них постійно зростає

КАР’ЄРНЕ ЗРОСТАННЯ
Існує багато спеціальностей, які не вимагають досвіду 

роботи. Найголовнішими є навички та особистісні якості: 
ввічливість,  відповідальність, мотивація навчатися.



Спеціаліст з 
прийому та 
обліку 
товарів

Завідувач 
торговельної 
зали

Комерційний 
директор

Економіст з аналізу 
господарської 
діяльності

Керівник   
функціонального 
підрозділу 

Керівник 
підприємства 

Керівник 
брокерської 

компанії

Аналітик з 
управління 

активами

Агент з торгівлі 
майном



ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
ТА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ

Обласні/районні державні 
адміністрації та 

територіальні органи 
центральних органів 

виконавчої влади, Органи 
місцевого самоврядування 

України (обласного і 
місцевого рівня), та ін.

БІЗНЕС-СТРУКТУРИ, ДЕРЖАВНІ 
ПІДПРИЄМСТВА

B InBev Efes, АТ КБ 
«Приватбанк», ТОВ «Нова 
Пошта», АТ «Мегабанк», 
Winner Group Ukraine, АТ 
«АЛЬФА-БАНК», Товарна 
біржа «Всеукраїнський 

торговельний центр»; ПрАТ 
«Українська фондова біржа»; 
Торгово-промислова палата 

України та її структурні 
підрозділи  та ін.

НАПРЯМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ

МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ ТА 
СТАЖУВАННЯ

Програма академічної 
мобільності : Поморська 

академія, м. Слупськ, 
Польща; стажування у 

Національній школі 
державного управління 

(KSAP), м. Варшава, Польща; 
міжнародні гранти, 

стипендіальні програми 



К О Н Т А К Т И

Завідувач кафедри Статівка Наталія                           
Валеріївна
050 215-47-27
nstativka@ukr.net

просп. Московський, 75 Харків, 61001, корпус А, каб. 12

доцент кафедри Смаглюк Анна                           
Андріївна
098 045-60-09
smaglyuk_anna@ukr.net

Facebook : 
https://www.facebook.com/uprpers

Наш сайт : 
https://kbuapa.kh.ua

https://www.facebook.com/uprpers
https://kbuapa.kh.ua/

