ПРО УНІВЕРСИТЕТ
• диплом визнається в країнах Європи та Америки;
• найбільша в області кількість докторів та кандидатів наук,
наймолодший середній вік викладачів;
• можливість вільного вибору предметів та освітніх програм;
• потужна міжнародна співпраця;
• активна асоціація випускників;
• найвищий статус ̶ національного університету;
• державна форма власності;
• наявність державного замовлення.

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Петра Могили

Практика, стажування
та працевлаштування:
Ernst&Young, KPMG, Deloitte, PriceWaterhouseCoopers, ПАТ КБ
«ПриватБанк», ПАТ «Південний», ПАТ «ОТП банк», ПАТ «Укрсиббанк»,
АТ «Ощадбанк», ТОВ СП «НІБУЛОН», ТОВ «Ерідан-комерц»,
МСП «Ніка-Тера», ТОВ «БРІОЛАЙТ-УКРАЇНА», ТОВ «Чиста вода»,
ПП «Ділова спілка», СК «Провідна», СК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп»,
податкові та фінансові органи.
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КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО:
2
Відповідно до Умов прийому у рік вступу.

КОНТАКТИ КАФЕДРИ ОБЛІКУ І АУДИТУ:
+38 (0512) 76-55-63 * oleksandr.kuzmenko@chmnu.edu.ua
www.chmnu.edu.ua/kafedra-ekonomiki-pidpriyemstva-ta-zemleustroyu
Вул.. 68 Десантників 10, м. Миколаїв, 54003
10-й корпус, каб. 10-316

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:
076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність»

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ:
«Інтернет бізнес»
«Економіка та управління підприємством»

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ НА ПРОГРАМАХ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність» надають студентам знань та умінь

КОРИСТЬ
ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
ВИКЛАДАЧІ
Програма формує навички
професійних керівників,
які можуть обіймати
провідні керівні посади,
створювати власний бізнес
та реалізувати себе у багатьох
напрямах економіки,
підприємництва і торгівлі.
КОМФОРТНІ УМОВИ
12 сучасних теплих будівель,
комфортабельні гуртожитки,
швидкісний інтернет, стадіон,
водна станція, картинна галерея,
культурно-мистецький центр,
студентський коворкінг.
БУРХЛИВЕ
СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
Спортивні секції, туризм, літні
школи, творчі колективи, квести,
ігри, концерти, тематичні вечірки,
власна газета, телебачення
та інше.
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Понад 70 іноземних
університетів-партнерів, що дає
можливість студентам пройти
практику, стажування та навчання
за кордоном.

Кваліфіковані професори та викладачі
із багаторічним досвідом наукової та
практичної діяльності у сфері
економіки та управління підприємств,
торгівлі та послуг, а також власники
і керівники великих підприємств,
сертифіковані бізнес-тренери та
Інтернет-підприємці.
ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ
Гарантована практика з можливістю
стажування та подальшого
працевлаштування у великих
підприємствах і фінансових установах.
Укладено понад 400 угод про
проходження навчальної та
виробничої практики з установами і
підприємствами України.
ІНОЗЕМНІ МОВИ
ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Поглиблене вивчення двох
іноземних мов
(англійська та друга іноземна –
за власним вибором).
Опанування профільного програмного
забезпечення (1С: Підприємство,
MS Project, Project Expert).

Та безліч інших можливостей,
які зроблять ваше студентське життя яскравим та незабутнім!

з організації та моделювання власного бізнесу, створення та розвитку
стартапів, ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах
економіки, в тому числі в торгівлі та біржовій діяльності з використанням
традиційних та новітніх методів (електронна комерція, SMM, технології
продажів та ін.) і набуттям практичних навичок роботи на платформах
фондових і товарних бірж.

ПЕРСПЕКТИВИ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:
У СФЕРІ БІРЖОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ:
џ професійний

учасник
фондового ринку;
џ спеціаліст з організації
торгівлі на фондовому ринку;
џ аукціоніст (ліцитатор);
џ фахівець з торгівлі
цінними паперами.
У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА:
џ керівник
малого/середнього/великого
підприємства;
џ приватний підприємець;
џ державний службовець
в органах, що здійснюють
регулювання та контроль
у сфері підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності;
фахівець
з ефективності
џ
підприємництва;
џ StartUP`er;
џ антикризовий менеджер;
џ фахівець з оцінювання майна.

У СФЕРІ ТОРГІВЛІ:
комерційний директор;
керівник торговельного
підприємства;
џ супервайзер;
џ консультант з торговоекономічних питань;
џ спеціаліст з аналізу
товарних ринків;
џ мерчандайзер;
џ фахівець розвитку
торговельної мережі;
џ SMM–технолог;
џ фахівець у сфері
електронної комерції;
џ консультант
з інтернет-трейдингу.
џ
џ

