Знання економіки та підприємництва –
це запорука професійної успішності
та зростання!

Гарантія якості навчання:
багатопрофільна
підготовка;
професіоналізм
професорсько-викладацького складу; потужна
матеріально-технічною база кафедри; тісна
співпраця з науковими та промисловими
структурами Кіровоградської області та інших
регіонів,
пов'язаними
із
розробкою
і
впровадженням інновацій, пошуком шляхів
економічного зростання; міжнародні зв'язки
університету
та
численними
програмами
стажування за кордоном.
Можливість пройти курси лінгвістичної
підготовки (англійської, німецької, французької,
польської мов), практику в країнах Європи
Німеччина: ТОВ «Allfein Feinkost Gmdh»,
Баварський селянський союз; Франція: Асоціація
«Ki-France», Підприємство STAPHYT, Асоціація
«Дружба без кордонів»; Данія: Danish-Ukrainian
Connections; Австрія: Громадська організація
Busіness-award foundation.
Програми обмінів для студентів країн
Європи. Франція: Приватний аграрний ліцей
Ресен, м. Нанба; Польща: Вища школа суспільноекономічна (м. Першеворськ), Університет
суспільних наук (м. Лодзь), Центральноєвропейська академія навчань та сертифікації
(м.
Бидгощ),
Краківським
економічним
університетом (м. Краків), Люблінська політехніка
(м. Люблін); Естонія: Міжнародний науковий,
освітній центр (м. Талін).
Рівень підготовки бакалаврів дозволяє
продовжувати навчання в магістратурі у
навчальних закладах Європи.

Перелік документів для вступу:
1. Заява про вступ.
2. Паспорт та ідентифікаційний код.
3. Документ державного зразка про здобутий
освітній рівень (атестат про повну загальну
середню освіту /диплом молодшого спеціаліста).
4. Додаток до атестату про повну загальну
середню освіту/ до диплому молодшого
спеціаліста.
5. Сертифікат ЗНО, отримані в 2018, 2019, 2020,
2021 роках.
6. 4 кольорових фото 3х4 см.
7. Медична довідка ф. 086/о.
8. Документ на право вступу поза конкурсом (при
наявності).
9. Посвідчення про приписку/ військовий квиток
(для юнаків).
Наші контакти:
25006, м. Кропивницький,
просп. Університетський, 8 к. 464
тел. (0522) 39-04-63 Тетяна Аркадіївна
Завідувач кафедри:
Марина Валентинівна Семикіна,
к. 457, тел. (0522) 39-04-97
Тел., viber:
+380501645895 Григорій Володимирович
+380962392278 Ольга Сергіївна
Проїзд маршрутним таксі
№ 5, 113, 116А, 274, 284
http://ekonomika.kntu.kr.ua
http:// kntu.kr.ua
eov@ kntu.kr.ua

Центральноукраїнський національний
технічний університет
Факультет економіки та менеджменту

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ
ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Запрошує

на навчання
за спеціальностями /спеціалізаціями/
051 Економіка /Економіка підприємства/
076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність /Економіка та організація бізнесу/

Конкурсні предмети ЗНО для вступу
до ЦНТУ
для здобуття ступеня БАКАЛАВР
за спеціальностями:
051 Економіка
076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
на базі повної загальної середньої освіти:
1. Українська мова і література;
2. Математика;
3. Історія України або Іноземна мова, або
Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія.
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» (технікум, коледж):
навчання по держзамовленню
1. Українська мова і література;
2. Математика.
на комерційній основі
1. Українська мова і література;
2. Математика або Історія України, або
Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або
Фізика, або Хімія.

Економіка та підприємництво –
це цікава і добре оплачувана робота на
підприємствах
різних
галузей
економіки:
торгівля, виробництво, обслуговування, туризм,
гостинність та розваги, від наукових і фінансових
установ до роботи в органах регіонального та
державного управління.
Фахівець з економіки підприємства –
це універсальний фахівець з різних економічних
питань, який має навички:
з аналітичних позицій визначати сутність
економічних явиш і процесів, виявити причиннонаслідкові зв'язки між ними;
розробити
заходи
по
забезпеченню
виживання та розвитку фірми на тривалий час.

Форми навчання:
денна, заочна (без відриву від
виробництва) та дистанційна.

• керівник відділів і
секторів; • топ-менеджер; менеджер з
планування, зі стратегічного розвитку;
• економічний радник; головний економіст;
• провідний економіст; • економіст
підприємства; • бізнес-аналітик;
• економіст-бухгалтер; • економіст з праці,
маркетингу, комерційної діяльності; •
економіст відділу матеріально-технічного
постачання; • економіст відділу
статистики; • економіст фінансового
відділу; • економіст відділу ціноутворення;
• інспектор цін.
051 «Економіка» :

076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність»: • керівник структурних

Тривалість навчання:
бакалавр – на базі повної загальної
середньої освіти (4 роки);
бакалавр
–
на
базі
освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
(термін навчання 2 або 3 роки);
магістр
–
на
базі
освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» (термін
навчання 1,4 роки) зі спеціальностей
051 Економіка /Економіка підприємства/
076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність /Економіка та організація бізнесу/.

По са ди, щ о ві дпо ві да ю ть
ко мпе тенці ї фа х і вці в

Працевлаштування:
наші випускники займають керівні та провідні
посади на державних і приватних підприємствах,
фінансових організаціях регіону та України, на
виробничих та торговельних підприємствах,
вітчизняних та міжнародних холдингових
компаніях
(департаменти
планування,
стратегічного та інноваційного розвитку, відділи
бюджетування та продажу); консалтингових та
інвестиційних компаніях; органах державної
влади; власному бізнесі.

підрозділів підприємства (установи,
організації), фінансових, економічних та
адміністративних підрозділів підприємств,
виробничих підрозділів в оптовій та
роздрібній торгівлі, відділу асортименту та
якості товарів на підприємствах торгівлі;•
директор (керівник) малого підприємства
(за видами економічної діяльності);
• посадова особа громадської організації із
захисту прав споживачів; • фахівецькерівник виробничих підрозділів у
складському (логістичному) господарстві;
• керівник виробничих підрозділів у
комерційному та побутовому
обслуговуванні; • інспектор із закупівлі та
якості сільськогосподарських продуктів;
• технічний та торговельний представник;
• фахівець з біржової торгівлі; менеджер з
питань комерційної діяльності та
управління; консультант з ефективності
підприємництва; • фахівець-аналітик з
дослідження товарного ринку, з методів
розширення ринків збуту.

