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Розповімо про ще одну гідну професію 
«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

Найбільш затребуваний 

фахівець  

на ринку праці 

Людина з відмінними  

організаторськими 

здібностями 

Експерт з економічних 

питань 

Найбільш значимий 

спеціаліст на 

підприємстві 

Комунікабельна та 

високоерудована  

особистість 

Це фахівці, без яких ефективне управління 

компанією було б неможливим 



 Які посади займає спеціаліст за фахом? 

www.temegallery.com 

ПОСАДИ 

Керівник з оптової 

та роздрібної 

торгівлі 

Керівник з 

комерційної 

діяльності 

Спеціаліст з 

питань біржової 

діяльності 

Топ-менеджер 

Начальник 

 планово-фінансового 

відділу 



Навчання за фахом  
«Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»  

Профіль діяльності фахівця 

У сфері підприємництва - це організація комерційної та зовнішньоекономічної 

діяльності, керівництво підприємствами оптової та роздрібної торгівлі. 

У сфері торгівлі - діяльність спрямована на вивчення ринку, прогнозування його 

кон'юнктури, розробку стратегії і тактики маркетингу, формування та контроль 

асортименту товарів, управління якістю товарів, оптимізацію руху товару, переробку та 

зберігання товарів і сировини 

У галузях виробництва споживчих товарів - оцінка відповідності продукції світовому 

рівню, а також комерційне взаємодія з організаціями торгівлі з метою формування 

промислового асортименту та досягнення асортиментної збалансованості попиту і 

пропозиції 

У сфері біржової діяльності - робота підприємства з біржами і брокерськими 

конторами, проведення біржових операцій і визначення їх ефективності, використання 

біржової інформації у своїй діяльності 

У сфері державного, регіонального контролю - забезпечення реалізації державної 

політики щодо захисту інтересів споживачів 



5 причин чому обираємо професію 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Стабільність ринку праці 

Гідна заробітна плата 

Гарантоване працевлаштування 

Повага керівництва 

Універсальність 

 
Обирай реальну 

професію, а не 

спеціальність!  



Безсумнівна перевага освіти за фахом 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність (економіка підприємства)»  

– це її !!!УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ!!! 

Наш випускник – це системний аналітик, що 

не тільки допомагає вибрати правильне 

рішення при виникненні проблемної ситуації, 

але й дозволяє цю ситуацію передбачити й 

попередити 



Наша конкурентна перевага! 

Унікальна можливість, яку ви отримаєте 

при навчанні у нас!  

На нашій кафедрі діє  

Європейська програма  
підготовки економістів  

для отримання 2 дипломів  

в Україні та Франції 



Особливості отримання диплому у Франції 

І курс навчання 

 На 1 курсі ви почнете вивчати французьку мову. Для цього в 

навчальному плані виділені додаткові часи 

 А для тих, хто вже володіє французькою мовою на рівні В2 – 

поглиблене вивчення мови з французькими викладачами  

 Усі дисципліни будуть викладатися українською або російською 

мовами, за винятком однієї, загальноекономічної дисципліни. Але не 

лякайтеся - поки ви будете знайомитися тільки з термінами та їх 

визначенням 

 Влітку після І курсу відбудеться лінгвістичне (мовне) стажування  

(1-2 місяця) в університеті Франції  



Особливості отримання диплому у Франції 

ІІ курс навчання 

 Продовження поглибленого вивчення французької мови 

 Додаткове вивчення англійської мови 

 Декілька економічних дисциплін будуть викладатися 

французькою мовою 

 Влітку після ІІ курсу відбудеться лінгвістичне (мовне) 

стажування (1-2 місяця) в університеті Франції  

 



Особливості отримання диплому у Франції 

ІІІ курс навчання 

 

Річне навчання протягом ІІІ курсу в університеті 

Франції  з отриманням диплому «Licence 

professionnelle» 

 



Особливості отримання диплому у Франції 

ІV курс навчання 

Річне навчання протягом ІV курсу в нашій 

академії в Україні з отриманням диплома 

бакалавра з обліку та оподаткування, або 

диплома бакалавра з економіки підприємства 

Влітку після ІV курсу відбудеться лінгвістичне 

(мовне) стажування (1-2 місяця) в університеті 

Франції  

 



Особливості отримання диплому у Франції 

V курс навчання 

Навчання в університеті Франції  з отриманням 

диплому магістра з економіки 

Піврічне навчання протягом V курсу в нашій 

академії в Україні з отриманням диплома 

магістра з обліку та оподаткування, або диплома 

магістра з економіки підприємства 

 



Стажування у Франції 


