


Автор  низки книг і 
підручників з математико-

ст атистичного моделювання і 
прогнозування економіки 

підприємст ва.

Янковий
Олександр Григорович

Завідуючий кафедрою
д.е.н., професор, заслужений 
діяч науки і техніки  України

98%
Викладачів кафедри 

ЕП та ОПД

мають науковий 

ступень

25%
Викладачів кафедри 

ЕП та ОПД

мають практичний 

досвід

30%
Викладачів кафедри 

ЕП та ОПД

проходили 

стажування за 

кордоном

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА 
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ



4 роки

Ph.d.

МАГІСТР

1. Економіка 
підприємства 
та організація 

підприємницької
діяльності

2. Економіка та 
організація торгівлі

БАКАЛАВР

1,5 роки

4 роки

напрями підготовки

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА 
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля 
і біржова діяльність



1. Логістика

2. Планування і контроль в 
підприємницькій діяльності

3. Управління витратами

4. Бізнес-планування в 
підприємництві

5.Стратегія підприємства

6. Формування та оцінка 
підприємницького 
потенціалу

7. Економіко-математичні 
методи і моделі в 
підприємництві

1. Організація виробничих 
процесів

2. Економіка та організація 

біржової діяльності

3. Підприємницька діяльність 
в торгівлі та сфері послуг

4. Управління інноваційними 
процесами

5. Внутрішньо-економічний 
механізм підприємства

6. Економічна безпека 
підприємства

7. Інформаційно-програмне 
забезпечення підприємництва

1. Вступ до фаху

2. Економіка підприємства

2
рік

4
рік

3
рік

Дисципліни професійного спрямування за спеціалізацією:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА



1. Планування і контроль 
діяльності торгівельних 
підприємств

2. Управління витратами 

3. Бізнес-планування в 
підприємництві

4. Стратегія підприємства

5. Логістика в торгівлі

6. Економіко-математичні 
методи і моделі в 
підприємництві

1. Організація діяльності 
торгівельних підприємств

2. Товарна біржа

3. Економіка торгівлі

4. Управління продажами та 
мерчандайзинг 

5. Інтернет-торгівля 

6. Управління ланцюгами 
поставок 

7.Інформаційно-програмне 
забезпечення торгівлі

1. Вступ до фаху

2. Економіка підприємства

2
рік

4
рік

3
рік

Дисципліни професійного спрямування за спеціалізацією:

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ



1. Корпоративний тайм-менеджмент
2. Контролінг
3. Математичні методи і моделі в управлінні 

підприємством
4. Стратегічне управління підприємством
5. Управління вартістю підприємства
6. Економіка та організація інноваційно-

інвестиційного розвитку підприємства
7. Управління інтелектуальною власністю
8. Управління якістю та 

конкурентоспроможністю підприємства
9. Методи аналізу у біржовій діяльності
10.Методологія наукових досліджень

Дисципліни кафедри за спеціалізацією:

ЕКОНОМІКА ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА



КАФЕДРА
ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
здійснює універсальну підготовку

на підприємствах і в установах усіх форм власності, 
галузях та сферах економіки, що сприяють формуванню, 

розвитку та функціонуванню ринкової інфраструктури



ВИПУСКНИК

керівник 
підприємства 

або 
департаменту

менеджер

підприємець

економіст

провідний 
економіст

керівник 
економічно-
аналітичного 

відділу

керівник 
інвестиційно-
економічного 

відділу

консультант 
з 

економічних 
питань

викладачі 
ВНЗ I-IV
рівнів 

акредитації



540
годин

100
годин

370
годин

50 
років

216 
годин
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+ виробнича 

практика

+ реальний

досвід

+ активні 

методи

навчання

+ якість 

підготовки
+ тренінги

формула підготовки конкурентоспроможного фахівця
за версією кафедри ЕП та ОПД

Крім того студенти кафедри ЕП та ОПД мають можливість відвідувати та 
навчатися у різних ВУЗах Європи.



Навчальна практика 
на базі віртуального 

підприємства

ПАТ «Одеськабель»

ПАТ «Цемент» та ін.

540
годин

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

216 
годин

НАВЧАЛЬНІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ 
ТРЕНІНГИ



370
годин

ДІЛОВІ ІГРИ   та 

ситуаційні завдання



100
годин

Зустрічі з фахівцями 
реального сектору

Студенти здійснюють 
екскурсії  на 
підприємст ва з 
викладачами кафедри



Програма міжнародного 
співробітництва з університетом
Флоренції 

Програма Erasmus+

Стипендії Європейських та 
Азіатських ВУЗів

Програма Work and Travel 
Програма Work and Study

дає можливість студентам пройти 
навчання без відриву від навчання в ОНЕУ 
і з подальшою здачею сесії у вузі-партнері 

за кордоном.
1. Університет прикладних наук 
м. Міттвайда, Німеччина 
2. Краківський економічний 
університет м. Краків, Польща
3. Школа економіки і менеджменту 
м. Загреб, Хорватія
4.Університет ЕКС-МАРСЕЛЬ, 
Франція 

Стипендії та програми Інши можливості

Академічна мобільність Програми подвійних дипломів

це програми, які дають можливість 
українським студентам навчатися в Європі 
та отримати дипломи європейських 
університетів.
1. Університет прикладних наук 
м. Міттвайда, Німеччина (дипломи 
бакалавра та магістра)
2. Школа економіки і менеджменту 
м. Загреб, Хорватія (диплом 
бакалавра)
3. Університет м. Анже , Франція 
(диплом бакалавра)



МІЖНАРОДНА  
ДІЯЛЬНІСТЬ 

Щорічно студенти та 
викладачі приймають 
участь у міжнародних 
програмах



В 2016 р. кафедра відсвяткувала своє 
п'ятидесятиріччя

В 2016 р. кафедра Економіки підприємства та організації 
підприємницької діяльності відсвяткувала своє 

п'ятидесятиріччя

50 
років

Науковій та методичній школі



50 
років

Науковій та методичній школі

Щорічно кафедра Економіки підприємства та 
організації підприємницької діяльності проводить 
науково-практичну конференцію 



50 
років

Науковій та методичній школі

Студентська наукова діяльність у рамках 
спеціалізації “Економіка підприємства”:

 Участь у наукових конференціях

 Участь у студентських олімпіадах

 Участь у конкурсах наукових робіт



НАШИ ВИПУСКНИКИ 
– НАША ГОРДІСТЬ

Дмитро Радулов, к.е.н., директор 
департаменту економічного розвитку 
Одеської міської ради

Сергій Моспанок, комерційний директор 
ПАТ «Цемент»

Вадим Друмов, директор комп'ютерної 
школи Hillel




