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новітні методи та навички  
роботи на платформах 
фондових, валютних і товарних 
біржволодіння 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 ринку

Топ 5 кращих магістерських 
програм для кар’єри у бізнесі та 
системі державного врядування

Топ 5 найбільш окупних програм 
магістерського рівня

ПЕРЕВАГИ



Фінансова 
грамотність

Вміння застосовувати 
аналітичний інструментарій

Прогнозувати ринок із 
врахуванням ризиків

Комунікативні навички

ВИМОГИ РОБОТОДАВЦЯ

Фінансово-управлінські дисципліни Спеціалізовані дисципліни

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Торговельна політика

Конкурентоспроможність підприємства

Промисловий маркетинг

Менеджмент продуктивності

Монетарна політика та державне регулювання 

банківської та біржової діяльності

Маркетингова товарна та цінова політика

Фінансовий облік

Фінансовий менеджмент

Стандартизація та сертифікація продукції

Інтелектуальна власність

Лідерство та партнерство

Корпоративне управління

Управління змінами

Електронна торгівля

Ділова іноземна мова

Державні механізми підтримки підприємництва 

Податкова система та оподаткування

Комерціалізація підприємницької ідеї

Аналіз бізнес-процесів у підприємництві

Ринкові індекси та індикатори

Венчурний бізнес/Бізнес-інжиніринг

Дисципліни професійного циклу Дисципліни вільного вибору  



ПРОФЕСІЙНІ НАПРЯМИ І КАР’ЄРА

Керівник 
малого/середнього/
великого підприємства

Керівник проектів та 
програм

Професіонал з 
корпоративного управління

Startup’er

Приватний підприємець-
засновник власної справи

Комерційний директор

Керівник напрямку 

Керівник торгового відділу

Фахівець в органах 
державної влади сфери 
захисту прав споживачів

Спеціаліст з аналізу 
товарних ринків

Експерт з експортно-
імпортних операцій

Власник/Керівник 
брокерської компанії

Власник/керівник 
інвестиційної групи

Фахівець з управління 
активами 

інституційних інвесторів

Фахівець фінансово-
економічної безпеки

Дилер/брокер



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/

