Навики самореалізації та інноваційної активності,
відкриття власної справи,
вміння розбиратися в якості та специфіці товарів
Спеціальність
076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ»
Ступінь вищої освіти
БАКАЛАВР
Освітньо-професійні програми:
«Економіка підприємства»,
«Підприємницькі студії»,
«Митна справа та торгівля»
«Товарознавство та торговельне
підприємництво»

Ступінь вищої освіти
МАГІСТР
Освітньо-професійні програми:
«Економіка підприємства»,
«Товарознавство та експертиза в митній
справі»

Навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
передбачає підготовку фахівців, котрі здатні успішно конкурувати в сфері бізнесу та
торгівлі, створювати підприємницькі стартапи, розвивати власну підприємницьку справу,
володіти знаннями та практичними навиками у сфері товарознавства, експертизи товарів,
технічного регулювання, митної справи, комерції.
Сфера професійної діяльності випускника спеціалізації:
– «Економіка підприємства» – діяльність,
пов’язана із
забезпеченням результативності функціонування підприємства, ефективним
використанням ресурсів (фінансових, трудових, матеріально-технічних,
інформаційних, інноваційних та ін.), оцінкою фінансового стану,
економічною діагностикою потенціалу суб’єкта господарювання,
розробкою економічної стратегії розвитку підприємства на перспективу.
Отримаєте економічні навики з:
- забезпечення ефективного функціонування підприємства, організації, установи;
- формування методики проведення комплексної економічної діагностики діяльності
підприємства;
- обґрунтовування стратегії розвитку підприємства;
- оцінки та підвищення ефективності використання ресурсів (фінансових, трудових,
матеріально-технічних, інформаційних, інноваційних та ін.);
- здійсненні бізнес-планування розвитку підприємства.

Випускник освітньої програми «Економіка підприємства», це:
генеральний директор (президент, голова правління);
директор (керівник) підприємства (підприємницької фірми);
головний економіст (радник, консультант або аналітик з економічних питань);
начальник фінансового відділу (економіст з фінансової роботи);
начальник планово-економічного відділу;
начальник відділу організації праці та заробітної плати;
головний бухгалтер (економіст з бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності,
аудитор);
начальник відділу маркетингу (економіст з маркетингу);
начальник відділу матеріально-технічного постачання (економіст з матеріально-технічного
постачання);
- економіст з договірних та презентаційних робіт; викладач вищого навчального закладу.

«Підприємницькі студії» – діяльність, пов’язана зі створенням
стартапів, оволодінням підприємницькою майстерністю щодо
організації та ведення власної справи, розробкою бізнес-планів та
проектів розширення підприємницької діяльності в сфері виробництва
матеріальних благ, послуг, оптової та роздрібної торгівлі тощо.
Отримаєте підприємницькі навики з :
- організації та створення власної справи;
- розробки-бізнес-моделі ведення власної справи;
- оцінки ризиків підприємницької діяльності;
- створення веб-платформи для забезпечення спільного мережевого використання та обміну
знань (досвідом) в сфері підприємництва;
- формування бренду, оцінки ефективності реалізації проектних бізнесовий ідей;
- управління та супроводу проектної діяльності на кожній стадії життєвого циклу проекту;
- складання бізнес-проектів (бізнес-планів), генерування бізнес-ідей та оцінки ефективності їх
реалізації;
- економічної експертизи реалізованих бізнес-проектів.

Випускник освітньої програми «Підприємницькі студії», це:
-

фізична особа підприємець (ФОП);
власник малого та середнього бізнесу;
керівник підприємства, центру розвитку підприємництва;
експерт з питань оцінки ефективності реалізації бізнес-проектів.

«Митна справа та торгівля» – діяльність, пов’язана з організацією та
управлінням процесами переміщення товарів через митним кордон України;
контроль за експортно-імпортними операціями суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності; підготовка та укладання
договорів згідно з принципами
міжнародної торгівлі тощо.





















Навчаючись у нас, Ви отримаєте навики з:
декларування товарів на підприємствах зовнішньоекономічної діяльності;
митного брокерського обслуговування;
логістики товарних поставок;
пошуку іноземних контрагентів;
пошуку ринків збуту для експорту вітчизняної продукції;
аналізу зовнішніх ринків та здійснення імпортних поставок;
оформлення дозвільних документів для експортно-імпортних операцій.

Випускник освітньої програми «Митна справа та торгівля», це:
агент з митного оформлення або представник митного брокера;
інспектор Державної митної служби;
агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті);
фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;
фахівець з експорту;
логіст з міжнародних перевезень;
товарознавець-декларант;
інспектор з контролю якості продукції;
завідувач лабораторії, в тому числі виробничої;
консультант експертних організацій;
керівник виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі;
агент з комерційного обслуговування та торговельний брокер;
менеджер зовнішньоекономічної діяльності.

«Товарознавство та торговельне підприємництво» – товарознавча та
підприємницька діяльність у сфері товарного обігу, яка пов’язана з
ідентифікацією товарів, забезпеченням товарами підприємств торгівлі,
формуванням структури асортименту; забезпечення ефективності технології
торговельних процесів; аналізом і оцінкою асортиментної, цінової, збутової,
рекламної політики торгових підприємств тощо.
Навчаючись у нас, Ви отримаєте навики з:

 класифікації та кодування товарів;
 оцінювання якості товарів, в тому числі нових вітчизняних та імпортних;
 визначення кількісних характеристик одиничних екземплярів товарів і товарних партій;
 просування товарів на ринки;
 використання нормативно–технічної документації;
 визначення якісної градації товарів в залежності від основних властивостей;
 визначення видів товарних втрат, причин їх виникнення і розробка заходів щодо їх
запобігання або зниження.

Випускник освітньої програми «Товарознавство та торговельне підприємництво», це:

 товарознавець органів Міністерства внутрішніх справ;
 товарознавець органів ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем
стандартизації, сертифікації та якості»;
 спеціаліст торгово-промислових палат;
 менеджер з продажу та Інтернет-продажу;
 товарознавець торговельних та виробничих підприємств;
 керівник виробничого відділу в роздрібній, оптовій торгівлі й комерційному обслуговуванні;
 керівник підприємств торгівлі різних форм власності;
 інспектор з контролю якості;
 керівник/спеціаліст відділу сервісного обслуговування споживачів;
 керівник власного бізнесу;
 адміністратор торговельної зали.

ВИМОГИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ
для здобуття ступеня вищої освіти

БАКАЛАВР на базі ПЗСО
СЕРТИФІКАТИ ЗНО 2017, 2018 або ЗНО 2019 років:
Бюджетна пропозиція
Небюджетна пропозиція
1. Українська мова та література
1. Українська мова та література
(не менше – 100 балів)

(не менше – 100 балів)

2. Математика

2. Історія України

(не менше – 100 балів)

(не менше – 100 балів)

3. Географія або іноземна мова*

3. Географія або математика

(не менше – 100 балів)

(не менше – 100 балів)

або
1. Українська мова та література
(не менше – 100 балів)

2. Історія України
(не менше – 100 балів)

3. Математика або іноземна мова*
(не менше – 100 балів)

*Іноземна мова (сертифікат 2018 р. та 2019 р.)

БАКАЛАВР на основі молодшого спеціаліста
1. Сертифікат ЗНО з української мови та літератури (не менше 100 балів)
2. Вступне фахове випробування
3. Середній бал диплому молодшого спеціаліста

МАГІСТР
1. Сертифікат ЗНО з іноземної мови (не менше 100 балів)
2. Вступне фахове випробування
3. Середній бал диплому бакалавра, спеціаліста
Деталі на сторінці кафедри підприємництва торгівлі та біржової діяльності
(http://lutsk-ntu.com.ua/uk/kafedra-pidpriiemnictva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti-ptb)

та
на сторінці кафедри товарознавства та експертизи в митній справі
(http://lutsk-ntu.com.ua/uk/kafedra-tovaroznavstva-ta-ekspertizi-v-mitniy-spravi-tems)

