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КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

входить до складу 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Навчальна 
робота

Методична 
робота

Науково-
інноваційна 

робота

Організаційна 
робота

Виховна 
робота

Кафедра підприємництва,

торгівлі та біржової

діяльності здійснює підготовку

фахівців в галузі знань 07

«Управління та

адміністрування» за освітнім

рівнем бакалавр та магістр зі

спеціальності 076 -

«Підприємництво, торгівля та

біржова діяльність».

Кафедра провадить підготовку

фахівців з організації та

моделювання власного бізнесу,

ведення

ефективної підприємницької

діяльності в різних сферах

економіки, також формує теоретичні

знання, а головне, - практичні

навички для провадження

торговельної діяльності й

функціонування на біржах та

торговельних майданчиках.

Основними напрямками діяльності

кафедри є:



НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ 

ВИСОКОПРОФЕСІЙНИМ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ СКЛАДОМ

78%

22%

Кандидати наук Доктори наук

Надання сучасних теоретичних знань,

практичних вмінь та навиків для успішного

здійснення підприємницької діяльності, відкриття та

ведення власного бізнесу в умовах сучасних ринкових

відносин, трейдингу, провадження торговельної

діяльності нашим студентам забезпечується за

рахунок викладання дисциплін на

високопрофесійному рівні викладання професорько-

викладацьким складом кафедри Підприємництва,

торгівлі та біржової діяльності:

 завідувачем кафедри, к.е.н, доцентом Гавриш

Оксаною Миколаївною

 д.е.н., професором, професором кафедри

Сьомкіною Тетяною Віталіївною

 к.е.н, доцентом, доцентом кафедри Пильновою

Валентиною Павлівною

 к.е.н, доцентом, доцентом кафедри Гужавіною

Іною Василівною

 к.е.н, доцентом кафедри Капелюшною Тетяною

Вікторівною

 к.е.н, доцентом кафедри Згурською Оксаною

Михайлівною

 старшим викладачем кафедри Лобань Ольгою

Олександрівною

Навчальна 
робота

Питома вага докторів 

та кандидатів наук, які 

забезпечують підготовку 

фахівців в університеті

Методична 
робота



Кафедрами якісно розробляються освітні 

програми підготовки фахівців 

відповідно до вимог стандартів вищої  світи, 

компетенцій компаній-партнерів кафедр,  які 

висуваються до потенційного працівника, а 

також інноваційного змісту навчання, 

розробленого ректором університету

РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО 

ЗМІСТУ НАВЧАННЯ

Інноваційний зміст навчання кафедри

“Підприємництва, торгівлі та біржової

діяльності” передбачає, що студентів навчають

тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Підготовка за спеціальністю починається вже з 1-го

курсу навчання.

Теоретична та практична підготовка здійснюється на

основі сучасного розвитку науки і технологій та

компетенцій компаній - партнерів кафедри.

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової

діяльності заключила договори з компаніями, які є

потенційними замовниками випускників за спеціальністю

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, а

саме:

Проведення практик студентів проходить у компаніях-

партнерах кафедри, що дозволяє вивчити та опанувати

специфіку роботи на підприємствах на практиці й

одночасно підвищити інтерес до навчання студентів.

ТОВ «Атем Груп» ТОВ «ПРОКОМ»

ТОВ «ЛіГа» Спілка автоматизаторів бізнесу

ТОВ  «М.Е.ДОК» Brightstyle import LP

ТОВ «Хоум Індівідуал» Abital LP



Інноваційний зміст навчання кафедри “Підприємництва, торгівлі та

біржової діяльності” передбачає, що:

студентів навчають якісно з використанням навчально-матеріальної бази

створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних

програмно-апаратних комплексах і програмного забезпечення.

Для цього на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності створено

навчальну лабораторію «Онлайн лабораторія бізнесу», оснащену: Microsoft Office

2010, 2013 (Прикладні програми: Access, Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook,

Photo Draw, Publisher, інструменти для малого бізнесу), Ліцензійним програмним

забезпеченням 1С: Підприємництво 8, BAS, M.E.Doc.

Слід зазначити, що не менше 50% занять є практичними, тобто наш

випускник вміє виконувати завдання та покладені на нього обов’язки одразу після

закінчення навчання в університеті.

.



Інноваційний зміст навчання кафедри “Підприємництва, торгівлі та

біржової діяльності” передбачає, що:

Співпраця кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з

ТОВ «М.Е.ДОК» та ТОВ «ПРОКОМ» надає можливість за результатами

успішно складеного сертифікаційного екзамену студентам підтвердити рівень

своїх знань та отримати відповідні сертифікати



Інноваційний зміст навчання кафедри “Підприємництва, торгівлі та

біржової діяльності” передбачає, що:

посилено вивчається англійська мова, що дозволяє надати студентові

мовні знання на рівні В2 для проведення перемовин, впевненого та вільного

спілкування.

Більшість викладачів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової

діяльності володіють іноземною мовою, п’ятеро мають сертифікати рівня В2 зі

знання англійської, що дозволяє їм викладати фахові дисципліни за вибором

студента англійською на 3-4 курсах й не менше 20% матеріалу за всіма

дисциплінами за спеціальністю на відповідних курсах



Підвищення кваліфікації як в Україні, так і за кордоном:

Національна Академія педагогічних наук Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ

«Університет менеджменту освіти» (Сьомкіна Т.В. - СП 35830447/1883-19 від 20.09.2019р. та Лобань О.О. - СП

35830447/3081-18 від 23.11.2018р.),

Центр підвищення кваліфікації працівників водного господарства (Пильнова В.П. – свідоцтво від

16.05.2019 р.), ТОВ «Технічні та управлінські послуги», «М.Е.ДОК» (Пильнова В.П. – сертифікат від 26.04.17р.),

ТОВ «ПРОКОМ» (Капелюшна Т.В. - свідоцтво № 2010072866501 та № CSO20-049 від 29.01.2020 р.),

ТОВ Компанія 5 PL (Україна, м. Київ) (Гужавіна І.В. -сертифікат № 5PL20182704K13);

Brightstyle import LP (Шотландія) (Гавриш О. М. - сертифікат № AH2687 від 24.08.2019 р.).

Для підвищення якості викладання професорсько-викладацький склад кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності постійно працює над підвищенням 

рівня своїх знань та вмінь:



керівництво 

НАУКОВИМИ 

СТУДЕНТСЬКИМИ 

ГУРТКАМИ

проведення 

КОНФЕРЕНЦІЙ
друк у ФАХОВИХ, 

наукометричних, 

SCOPUS ВИДАННЯХ

Кафедрою підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

активно розвивається науковий напрям діяльності із 

залученням студентів:

Міжнародна науково-

практична конференція

«Підприємницька,

торговельна, біржова

діяльність: тенденції,

проблеми та перспективи

розвитку»

Економіко-правові

рішення;

ІТ-підприємець;

Business English

викладачі залучені 

до реалізації 

НАУКОВОЇ 

ТЕМИ:

«Формування

економіко-правової

платформи

інноваційного

підприємства»

Викладачі кафедри мають

публікації

наукових статей у

міжнародних

наукометричних базах

Scopus та Web of Science.

Науково-
інноваційна 

робота



Виховна 
робота

Викладачами кафедри підприємництва, торгівлі

та біржової діяльності ведеться робота зі

студентами щодо адаптації їх у освітньому

середовищі, яка полягає у:

здійсненні комплексу заходів, спрямованих на

виховання високорозвиненої особистості в дусі

українського патріотизму і поваги до Конституції

України в умовах розвитку української

державності;

поясненні морально-етичних норм поведінки як в

університеті, так і за його межами;

привитті дбайливого ставлення до

навколишнього середовища;

проведенні заходів з впровадження в

студентському середовищі здорового способу

життя;

підвищенні духовного та культурно-освітнього

рівня студентської молоді.

Виховна робота, що провадиться  викладачами кафедри зі 

студентами, сприяє формуванню високорозвиненої особистості 

За кожною із груп закріплений

куратор, який допомагає

студентам адаптуватися до

навчального процесу,

вирішувати питання, які перед

ними постають



Організаційна 
робота

Створення умов для професійного росту

студентів і співробітників кафедри, задоволення

потреб особистості в інтелектуальному,

культурному, моральному та фізичному

розвитку

Організація співпраці з кафедрами, які

викладають навчальні дисципліни, що

забезпечують навчальний процес кафедри

Підготовка договорів на проведення практики та

документів щодо працевлаштування випускників

Підготовка ліцензійних та акредитаційних справ

зі спеціальності

Участь співробітників кафедри у роботі

спеціалізованих радах із захисту дисертацій

доктора та/або кандидата наук, університету,

інституту

Сприяння в перепідготовці та підвищенні

кваліфікації науково-педагогічними

працівниками кафедри та контроль цих заходів

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

підтримує погляди та реалізовує ідеї стосовно організації та 

провадження освітньої діяльності в університеті

Організація заходів із профорієнтації та залучення

осіб на навчання за спеціальністю кафедри

Організація та проведення методичних, науково-

методичних та наукових семінарів, конференцій

тощо



Реалізація інноваційного змісту навчання у Державному університеті 

телекомунікацій сприяла досягненню високих результатів у освітній діяльності. 

За рішенням Міністра освіти і науки України та Президента Національної 

академії педагогічних наук України у 2019 році університет нагороджено: 

 Двічі гран-прі у номінаціїі «Досягнення у

працевлаштуванні випускників вищого

навчального закладу»

 Двічі гран-прі у номінації «Розвиток

матеріально-технічної бази навчального

закладу»

 Гран-прі у номінації «Інноваційний

розвиток освіти та сучасні педагогічні

технології»

 Гран-прі у номінації «Інноваційний

розвиток навчально-лабораторної бази

відповідно до вимог науково-технічного

прогресу»

 Удостоєний почесного звання «Лідер ІТ

освіти України 2019»

 Удостоєний почесного звання «Лідер

вищої освіти в Україні»

 Удостоєний почесного звання

«Досягнення у працевлаштуванні випускників

вищого навчального закладу»



КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАПРОШУЄМО ВАС 

відвідати 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ, 

познайомитися, поспілкуватися й 

зрозуміти, що для того, щоб 

отримати інноваційну, якісну та 

сучасну освіту, варто поповнити 

лави студентів саме нашого 

університету!

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності ptbd_dut@ukr.net

завідувач кафедри Гавриш Оксана Миколаївна

тел. 095-815-54-68

mailto:ptbd_dut@ukr.net

