
Державний вищий навчальний заклад  

"Національний гірничий університет" 
 

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЕМСТВА  

НАПРЯМ  6.030504  ЕКОНОМІКА  
ПІДПРИЄМСТВА 

 

Спеціальність Економіка підприємства  
(за видами економічної діяльності) 

 

ФАХОВА КАФЕДРА 
Економіки підприємства 
 

ОБ`ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ 
Економічна підсистема промислового підприєм-
ства. 
 

ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Управління економічною підсистемою промис-
лового підприємства. 
 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
Управління економічною підсистемою підпри-
ємств за видами економічної  діяльності. 
 

КВАЛІФІКАЦІЯ ФАХІВЦІВ 
бакалавр – фахівець в галузі економіки підпри-
ємства;  
спеціаліст – економіст;  
магістр – економіст, дослідник. 
 

ПРОФЕСІЙНІ ФУНКЦІЇ ФАХІВЦІВ 
Поточне планування, організація, мотивація, ко-
нтроль, аналіз господарської  діяльності підпри-
ємства; розробка заходів щодо забезпечення ре-
жиму економії , підвищення ефективності робіт, 
виявлення резервів, попередження втрат і не-
продуктивних витрат, більш раціонального ви-
користання всіх видів ресурсів; розрахунок мате-
ріальних, трудових і фінансових витрат, необхід-
них для проведення робіт (послуг), досліджень і 
розробок в освоєнні нової  техніки і технології ; 
розробка стратегії  і тактики господарювання, 
поточне і перспективне планування; моделюван-
ня і удосконалення економічних процесів на під-
приємств; інноваціи на діяльність з удосконален-
ня організаціи но-економічного механізму управ-
ління підприємством. 

НАПРЯМ 6.030504 ЕКОНОМІКА 
 ПІДПРИЄМСТВА 

 
 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІКА 
ПІДПРИЄМСТВА (ЗА ВИДАМИ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ) 

ПРОФЕСІЙНІ НАЗВИ РОБІТ  
(ЗГІДНО КЛАСИФІКАТОРУ ПРОФЕСІЙ ДК 003.2010): 
Аналітик з інвестиціи , аналітик з кредитування, еко-
нометрист, економіст, економіст з міжнародної  торгі-
влі, економіст з планування, економіст з податків і 
зборів, економічнии  радник, консультант з економіч-
них питань, оглядач з економічних питань, економіст 
з фінансової  роботи, економіст із ціноутворення, член 
ревізіи ної  комісії , член спостережної  (наглядової ) ра-
ди, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу гос-
подарської  діяльності, економіст з договірних та пре-
тензіи них робіт, економіст з матеріально-технічного 
забезпечення, економіст з режимів газопостачання, 
обліку та контролю за витрачанням газу, економіст 
обчислювального (інформаціи но-обчислювального) 
центру, член виконавчого органу акціонерного това-
риства, член правління акціонерного товариства. 
 
За довідками звертатись до приймальної ко-
місії університету за адресою: 
49005, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 19 
4 корпус, кімнати 20, 21, 22. 
Довідки за телефонами:    
(056) 745-05-60, (0562) 47-24-57 

 

КОНТАКТИ  КАФЕДРИ 
 

корпус №4, 5 поверх, аудиторії  86, 97, 99 
тел.: (0562) 47-24-49, 373-07-29, 373-07-47 
Веб сторінка: http://ep.nmu.org.ua 
Група ВК: http://vk.com/ep_nmu 
Твіттер: https://twitter.com/ep_nmu 
E-mail: ep_nmu@ukr.net 
 

  
Ми завжди відкриті для діалогу з зацікавленими осо-

бами й організаціями та налаштовані на співробітниц-

тво щодо реалізації спільних проектів в освітній і нау-

ковій сферах!  

mailto:PonomarenkoP@nmu.org.ua


Спеціальність “Економіка підприємства” 
 

Світ переживає значні зміни, і зміни ці 

швидкоплинні.  

Зараз ми можемо бачити на власні очі, як 

зникають колись могутні банки та промисло-

ві підприємства, як стають могутніми і почи-

нають диктувати свої  умови колись бідні і ма-

лорозвинені держави. Можна багато спереча-

тися з приводу того, хто винен і що робити. 

Проте один факт не піддається сумніву: при-

чинами усіх цих процесів є, насамперед, те, що 

називається економічними чинниками.  

Економіка світу створюється не тільки і не 

стільки розмовами політиків на міждержав-

ному рівні або блискавичними реакціями мі-

льярдерів і фінансових генії в. Вона багато в 

чому створюється зусиллями тих, хто заи ня-

тии  економічною роботою на рівні підпри-

ємств. Більше того, практично будь-якии  з 

уже згаданих володарів світу і грошеи  скаже 

обов'язково, що не зрозумів би економіку в 

світових масштабах, не пізнавши таємниць 

господарської  діяльності фірми.  

Якщо Ти активна і мисляча людина, якщо 

хочеш заи нятися діяльністю, яка буде мати 

практичну спрямованість, чіткі і безперечні 

орієнтири успіху, то спеціальність 

"Економіка підприємства" – саме для тебе.  

Пам'ятаи  – дуже багато у твоєму житті за-

лежить не від того, що Тобі говорять, а від то-

го, наскільки самостіи но Ти мислиш. На жаль, 

зараз стала поширеною думка про малу перс-

пективність економічної  професії , про пере-

насиченість фахівцями з економіки вітчизня-

ного ринку праці. Так, швидше за все, дума-

ють люди, для яких баи дужии  стан Твого до-

му, Твого міста чи села, Твоєї  краї ни – вирі-

шення проблем економіки усіх цих "клітинок" 

буття належить саме економісту. Лінь і відсу-

тність патріотизму, небажання щось змінюва-

ти у власному житті та житті ближніх поро-

джують не дуже освічених економістів-

випускників вузів. І це стосується не тільки 

украї нських вузів – при таких рисах характе-

ру Ти з однаковим успіхом можеш опинитися 

в одніи  шерензі безробітних з випускником, 

наприклад, Гарвардської  школи бізнесу.  

Сподіваємося, що Ти зрозумів, що перспек-

тиви отримання якісної  економічної  освіти є 

в нашіи  краї ні, зокрема, у нашому місті. Як і 

протягом усього життя, дуже багато зале-

жить від Тебе і Твого бажання вчитися. Жит-

тя дає тобі шанси – Ти вибираєш, користува-

тися ними чи ні.  

Одним з таких шансів є вступ до Держав-

ного ВНЗ "Національний гірничий універ-

ситет" на спеціальність "Економіка підпри-

ємства".  

Економістів за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем "бакалавр" готують для широкого 

кола підприємств різної галузевої прина-

лежності.  

Зацікавило? Тоді Національний гірничий 

університет пропонує Тобі можливість не 

тільки отримати освіту економіста, а и  погли-

бити свої  знання іноземних мов, брати участь 

у міжнародних програмах, побувати в універ-

ситетах Польщі, Чехії , Латвії , Литви, Білорусії , 

обмінятися знаннями із зарубіжними студен-

тами.  

Крім того, Ти маєш можливість одержати 

кваліфікацію економіста з правом викладан-

ня економіки (ступінь магістра). Це означає, 

що з таким дипломом Ти можеш не тільки 

працювати на економічних посадах, але і ви-

кладати економіку на всіх рівнях – від школи 

до вузу.  

Якщо ж Ти захочеш поглибити свої  знання 

і стати вченим, то для цього в Тебе також є всі 

можливості – при університеті функціонують 

аспірантура і докторантура.  

Ти бачиш, що перспектив більш ніж доста-

тньо. Ці перспективи реальні.  

Попит на таких фахівців буде існувати зав-

жди: поки існує економіка будуть існувати і 

підприємства – ї ї  основа.  

І Ти можеш стати справжнім господарем у 

цьому напрямку. Саме в руках економіста ва-

желі управління економічними системами 

різних рівнів. Більше того, без міцних еконо-

мічних знань управлінська діяльність стає 

або безглуздою, або навіть шкодить всьому 

суспільству.  

Сподіваємося, що наша відверта бесіда до-

помогла тобі зрозуміти, наскільки потрібні і 

важливі економічні науки. Подумаи  про своє 

маи бутнє. Ми впевнені, що Ти прислухаєшся 

до наших порад і вибереш наш вуз і нашу спе-

ціальність "Економіка підприємства".  

 

Чекаємо на Вас! 


