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Економіко-правовий факультет

спеціальність 051 «ЕКОНОМІКА»

РІВЕНЬ  ВИЩОЇ ОСВІТИ - ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ)

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

пропонуємо інтегровані знання в галузі економіки та бізнесу; володіння сучасними комп’ютерними та
інформаційними технологіями; знання і компетенції за світовими стандартами; тісний зв'язок

теорії і практики; «навчання через усе життя»,  інноваційні освітні технології

В результаті навчання на спеціальності «Економіка» Ви здобудете професійні компетентності:

✓ Фундаментальні знання і сучасні навички в галузі економіки та бізнесу; стратегічне, креативне
мислення, неординарний підхід до формування сучасного економічного світогляду; навички
розробки і реалізації економічної політики на мікро-, макро-, мегарівнях;

✓ Навички бізнес-аналізу, бізнес-планування, бізнес-діагностики, бізнес-консалтингу, забезпечення
конкурентоздатності та ефективності суб’єктів господарювання, розробка і реалізація стратегії
підприємств на різних ринках;

✓ Навички організації та раціоналізації економічної, фінансової, інвестиційної, інноваційної
діяльності; управління і моделювання економічних систем і процесів на основі комп’ютерних та
інформаційних технологій; оптимізація бізнес-процесів та розвитку підприємницької діяльності;

✓ Володіння інноваційними методами прийняття і реалізації управлінських рішень, організації
комунікацій підприємства, управління інтелектуальним капіталом та потенціалом підприємства;
розвиток лідерських здібностей, здатності до інновацій та співпраці в команді;

✓ Навички науково-дослідницької та викладацької діяльності в галузі економіки та бізнесу.

ІННОВАЦІЙНІ ДИСЦИПЛІНИ: Економічна і фінансова політика в умовах глобалізації, Соціальна
економіка і соціальне підприємництво, Міжорганізаційні мережі в системі управління, Сучасні 

інформаційні технології у дослідженні соціально-економічних процесів         

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТІВ:

Економіка права

Теорія фірми

Діджиталізація економіки і фінансів

Інституційна та еволюційна економіка

Макроекономічне прогнозування

Стратегії міжнародної конкурентоспроможності

Інтелектуальна власність

Правове регулювання економічних відносин
Економічний розвиток сучасних цивілізацій

Поведінкова економіка

Стратегії економічного розвитку

Моделювання економічної динаміки 
Транснаціоналізація економічного простору

Договірне право 

Випускники спеціальності «Економіка» – висококонкурентні фахівці на ринку праці у різних
галузях та видах діяльності

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 Дім, Atlas Professionals й ін.

Наші випускники викладають в ОНУ імені І.І. Мечникова, Центральний університет фінансів і економіки
(Пекін, Китай), Université Paris XIII (Paris Nord), Одеський національний економічний університет, Université

de Nice-Sophia Antipolis й ін.

«ЕКОНОМІКА» В ОНУ – ЦЕ ШЛЯХ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ У СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ
ПРОСТОРІ!


