
 

НАШІ КОНТАКТИ: 
40021, Україна,  

м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 160 

Декан факультету економіки і менеджменту 

Строченко Наталія Іванівна  

Тел. (095) 161 77 95 

Завідувач кафедрою  

Терещенко Світлана Іванівна  

Тел. (097) 265 04 42  

s.i.terechenko@gmail.com 

Приймальна комісія: (0542) 22-24-48 

Internet: www.snau.edu.ua 

https://eim.snau.edu.ua/kafedri/ekonomiki/ 

Ми у Facebook: 

www.facebook.com/economicSNAU/ 

 
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ: 

➢ заява встановленого зразку; 

➢ ксерокопія документу, що посвідчує особу; 

➢ ксерокопія довідки про присвоєння 

ідентифікаційного коду; 

➢ ксерокопія військового квитка або приписного 

свідоцтва; 

➢ документ про освіту; 

➢ сертифікат (екзаменаційний лист) незалежного 

оцінювання знань (ЗНО чи ЄВІ); 

➢ 4 кольорові фотокартки 3х4. 

 

 

 
 

 

 

CУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 
 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 
запрошує на навчання  

за спеціальностями  
 

 

076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, 

ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ»  
 

Освітні ступені «Бакалавр», «Магістр» 
 

 

IV рівень акредитації, ліцензія 

Міністерства  

освіти і науки України 

АЕ №636493 від 19.06.2015р 

 

 
СУЧАСНА ВИЩА ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА НА 

РІВНІ СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ 

 

 

 

ЧОМУ ВАРТО ОБИРАТИ СНАУ? 

Наші переваги: 

Цікавий навчальний процес: 

✓ сучасний навчальний заклад 

європейського типу, побудований за 

принципом академічного містечка; 

✓ сучасні інтерактивні методи навчання із 

застосуванням власних мобільних пристроїв; 

✓ залучення до викладання лекторів-

практиків; 

✓ можливість навчання в англомовних 

групах; 

✓ широкі можливості студентам для участі у 

Всеукраїнських та Міжнародних наукових 

проектах; 

✓ разом з українською є можливість 

отримати освіту MBA «Master of business 

administration» (Німеччина). 

Унікальна практико орієнтована система 

навчання: 

✓ поєднання теоретичної та практичної 

підготовки за системою дуальної освіти; 

✓ проходження виробничої практики у 

понад, ніж 25 країнах світу, що надає 

можливість накопичити стартовий капітал 

для відкриття власної справи; 

✓ проходження виробничої практики у 

провідних аграрних підприємствах України з 

можливістю подальшого працевлаштування і 

отриманням першого робочого місця 

випускниками. 

Студентське життя: 

✓ комфортні умови проживання в 

гуртожитках; 

✓ їдальня з вишуканою кухнею та 

доступними цінами; 

✓ наявність молодіжно-розважального 

центру з широким спектром спортивних 

секцій та гуртків художньої самодіяльності. 

Ми чекаємо на Вас! 

mailto:s.i.terechenko@gmail.com
http://www.snau.edu.ua/
https://eim.snau.edu.ua/kafedri/ekonomiki/
http://www.facebook.com/economicSNAU/


 

 

 

Спеціальність 051 «Економіка»  
забезпечує підготовку фахівців, спроможних 

здійснювати економічне управління на мікро-, 

мезо-, макро- та міжнародному рівнях, здатних 

приймати ефективні рішення щодо ресурсного та 

організаційного забезпечення, інтегрувати 

інноваційні та інвестиційні процеси, здійснювати 

комплексне планування діяльності підприємства, 

аналізувати та розв’язувати завдання у сфері 

економічних та соціально-трудових відносин. 

Випускники спеціальності працюють на 

підприємствах всіх форм власності та 

господарювання на посадах: 

❖ керівника підприємства та його заступника 

з економіки; 

❖ начальника планово-фінансового відділу; 

❖ завідувача економічним відділом; 

❖ начальника відділу управління виробництвом 

та маркетингом; 

❖ головного і провідного спеціаліста з 

економіки; 

❖ керівника відділу збуту та постачання; 

❖ керівника аналітичного відділу; 

❖ керівника відділу аналізу та моніторингу 

ринку; 

❖ економіста з оплати праці. 
 

Професія економіста – запит 

сьогодення, достойне робоче місце, 

впевненість у майбутньому. 

 

Спеціальність 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 
забезпечує підготовку висококваліфікованих 

фахівців, що поєднують у собі новаторські, 

комерційні та організаторські здібності для 

пошуку і розвитку нових видів, методів 

виробництва, що здатні визначати та оцінювати 

характеристики товарів і послуг, здійснювати 

бізнес-планування та оцінювання кон'юнктури 

ринків і результатів діяльності у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової практики з 

урахуванням ризиків. 

Випускники спеціальності працюють на 

підприємствах всіх форм власності та 

господарювання на посадах: 
- приватними підприємцями; 

- керівниками чи комерційними директорами 

підприємств; 

- радниками з торговельно-економічних питань; 

- фахівцями з ефективності підприємництва; 

- фахівцями з аналізу товарних ринків; 

- спеціалістами з організації торгівлі на 

фондовому ринку; 

- державними службовцями в органах, що 

здійснюють регулювання та контроль у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності. 

“Підприємець – це той, у кого є ідея і 

бажання створювати”.  
Девід Карпо, засновник Tumblr 

Перелік конкурсних предметів для 

здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» 

на основі повної загальної середньої освіти 

при вступі 

на місця з бюджетним фінансуванням 

 

051 «Економіка» 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Українська мова та література 

Математика 

Іноземна мова або  

географія 

 

за рахунок коштів фізичних чи юридичних 

осіб 

051 «Економіка» 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Українська мова та література 

Історія України Історія України 

Біологія або 

математика 

Біологія або  

географія 

 

 

 
 


