
спеціальність 051 «ЕКОНОМІКА» 

Освітня програма «Економіка та правове регулювання бізнесу» 

– сучасні інтегровані знання в галузі економіки, бізнесу, права, що формують цілісну 

систему ефективних навичок і компетентностей щодо успішної економічної політики 

та підприємницької діяльності в міжнародному і національному правовому середовищі 

освітній рівень : бакалавр 

В результаті навчання Ви здобудете професійні компетентності: 

 Неординарне, критичне мислення, творчий підхід до пізнання економічних процесів і явищ; 
розвиток здібностей аналітичної діяльності; 

 Фундаментальна підготовка з економіки та економічної політики, теоретичні  знання  та  
практичні  навички  в  галузі  підприємницької діяльності та правового регулювання бізнесу;   

 Навички організації та розвитку власної бізнес-діяльності, бізнес-планування і бізнес- 
діагностики, бізнес-консультування, ефективності та забезпечення конкурентоздатності 
суб’єктів господарювання на вітчизняних і міжнародних ринках; 

 Володіння сучасними методами пошуку, обробки, аналізу і використання великих масивів 
інформації, бізнес-аналізу, економічної статистики, бізнес-моделювання, автоматизації та 
управління бізнес-процесами; 

 Володіння принципами і методами прийняття і реалізації управлінських рішень, організації 
комунікацій підприємства, управління людськими ресурсами, інвестиціями, інноваціями, 
розробки та реалізації стратегій розвитку суб’єктів господарювання різних видів 
економічної діяльності та організаційно-правових форм. 

Випускники спеціальності – висококонкурентні фахівці на ринку праці у 
різних галузях та видах діяльності, зокрема: 

 Організація і розвиток власної бізнес-
діяльності, як малих, так і великих 
підприємств; 

 Економічна, фінансова, інвестиційна, 
інноваційна, зовнішньоекономічна  діяльність 
приватних ділових структур і органів 
державного управління; 

 Правовий супровід, захист і регулювання 
бізнес-діяльності; 

 Економічна аналітика, огляд і бізнес-
експертиза, кон'юнктурний і галузевий 
аналіз, аналіз міжнародних ринків; 

  Економічна політика на мікро-,  макро-,  
мегарівнях; 

 Бізнес-планування, бізнес-проектування, 
бізнес-діагностика; 

 Консультування з економічних питань, 
ефективності та розвитку підприємницької 
діяльності; 

 Розробка та реалізація стратегій підприємств 
на вітчизняному і міжнародних ринках; 

 Організація діяльності економічних систем із 
використанням економіко-математичних 
методів та інформаційних технологій. 

 

Наші випускники працюють на керівних посадах, провідними фахівцями: «Телекард», 
департаменти обласної адміністрації та міської ради, банк «Восток», Ernst & Young Global 

Limited, BNP Paribas (Suisse), Maersk Line, група терміналів «TIS», Райффайзен БАНК АВАЛЬ, 

Federal Reserve Bank of Boston (USA), Сигарний Дом, Atlas Professionals й ін. 

Наші випускники успішно ведуть власний бізнес в Україні, США, Франції, Італії, Китаї.  
 

 «ЕКОНОМІКА» В ОНУ – ЦЕ ЗНАННЯ І КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ СТАНУТЬ 
ЗАПОРУКОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОШОГО МАЙБУТНЬОГО! 

Одеський національний 
університет 

імені І.І. Мечникова 

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

  
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ОНУ: 

м. Одеса, Французький 
бульвар, 24/26, Телефон: (0482) 68-12-84, 

е-mail: vstup@onu.edu.ua, 
http://onu.edu.ua/uk/abitur/natives/rules 
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