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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
 

 
 
 
 
 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ  

запрошує  
на навчання 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отримай сучасну професію  
в інноваційному ВНЗ! 

До послуг 
студентів 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ: 
1. Українська мова та література  
2. Історія України 
3. Географія або Іноземна мова  

 

ВСТУП НА 2 КУРС  
відбувається за фаховим 

випробуванням на підставі диплому 
молодшого спеціаліста та ЗНО з 

Української мови 



  
 

   
 

 

 

 

Спеціальність 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

 це якісна, змістовна освіта  
у вищому навчальному закладі 

 IV рівня акредитації 
 

«Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» – найсучасніша та найзатребува-
ніша  спеціальність економічного спряму-
вання. Вона поєднує у собі спеціальні 
знання, уміння та практичні навики щодо 
створення та здійснення успішного бізнесу, 
прибуткової торгівлі та ефективної біржової 
діяльності. 

Спеціальність 076 «Підприємництво, тор-
гівля та біржова діяльність» спрямована на 
підготовку фахівців з моделювання влас-
ного бізнесу, розроблення та реалізація 
бізнес-проектів і бізнес-планів, створення та 
розвитку стартапів, провадження підприєм-
ницької діяльності в різних сферах еко-
номіки з використанням як традиційних, так 
і інноваційних методів торгівлі (зокрема, 
інтернет-трейдинг, електронна комерція, 
online та offline рітейл) та набуттям 
практичних навичок роботи на платформах 
фондових, валютних і товарних бірж. 

Випускники спеціальності – конкуренто-
спроможні фахівці у багатьох сферах, адже 
дана спеціальність має широкий спектр за-
стосування: від матеріального виробництва 
– до сфери послуг, від приватного бізнесу – 
до транснаціональних корпорацій.  

Наші випускники мають найширші 
можливості на ринку праці.  Вони можуть 
запропонувати свої знання та вміння, як 

наймані працівники у сфері управління 
підприємством, торгівлі та біржової діяль-
ності, як самостійні суб'єкти підприєм-
ницької діяльності, як державні службовці у 
органах, що здійснюють регулювання та 
контроль у сфері підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності. 

Майбутні  випускники, зможуть про-
фесійно працювати за будь-яким напрямом 
спеціальності як StartUp’er (керівник проек-
тів), організатор з реалізації продукції, фахі-
вець з ліцензування, краудфаундер (мікро-
інвестор), комісіонер, консігнатор, адміні-
стратор торгового залу, агент депозитарію, 
брокер, митний брокер, IPO-агент (фінан-
совий консультант з лістингу цінних папе-
рів), BlockChain’er (реєстратор транзакцій, 
угод, контрактів), спеціаліст CRM-біллінг-
телеком (економіст-аналітик консолідо-
ваної інформації), гармонійно поєднуючи 
кар’єрне та особисте зростання. 

Освітня програма перед-
бачає підготовку кадрів у 
сфері підприємництва, торгів-
лі та біржової діяльності на 
рівні світових стандартів, що 
спрямовані на формування 
компетенцій відповідно до 
реальних вимог роботодавців на ринку 
праці:  

 Знання норм чинного законодавства, 
зокрема трудового, господарського та 
податкового права 

 Знання основ економіки організації, 
технологій планування та бюджету-
вання підприємства 

 Навички ведення переговорів та ква-
ліфікований супровід договорів/угод, 
ведення і контроль документообігу  з 
контрагентами 

 Складання та ведення документації 
та звітності підприємства 

 Знання сучасних технологій та прин-
ципів роботи роздрібної та гуртової 
торгівлі, основ товарознавства, мер-
чендайзингу, обліку товарів 

 Навички аналізу ринкових, цінових, 
валютних  даних, індексів 

 Знання основ лістингу та обігу цінних 
паперів 

 Знання професійної англійської мови 

Під час ознайомчої та виробничої 
практик студенти мають можли-
вість стати учасниками реального 
бізнес-життя, одержати 
навички спілкування із 
клієнтами, колегами, та 
партнерами та проде-
монструвати свої знання, навички та 
вміння. Це гарна можливість пізнати 
професійну «кухню» з середини й по 
закінченню університету – пред'явити 
роботодавцеві не тільки диплом, а й 
практичні вміння у сфері підприємницької, 
торговельної та біржової діяльності.  

 
 


