Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Економіко-правовий факультет

спеціальність 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»
освітньо-професійна програма

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Пропонуємо:
 Дослідницьку, інноваційну та практичну спрямованість навчального процесу;
 розвиток лідерських якостей у студентів, їх таланту, здібностей, компетентностей;
 тренінги, майстер-класи та кейс-стаді від практиків-професіоналів;
 європейські стандарти освіти;
 інтегровані знання в галузі управління та адміністрування;
 залучення студентів до розробки і реалізації реальних управлінських і організаційних проектів;
 практичну підготовку і працевлаштування у провідних міжнародних і національних компаніях
різних сфер бізнесу

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ: МАГІСТР
Менеджмент в ОНУ імені І. І. Мечникова – твій ключ до світу бізнесу
Здобуті професійні компетенції випускників за освітньо-професійною програмою «Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності» надають можливість:






організувати та очолити інноваційні організації різних сфер бізнесу;
працювати на посаді топ-менеджерів зовнішньоекономічної діяльності бізнес-структур;
досліджувати та впроваджувати інноваційні маркетингові та PR-технології в системі
зовнішньоекономічної діяльності підприємств;
досліджувати сучасні тенденції у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств ;
займатися науковою та викладацькою діяльністю у сфері професійної системи менеджменту.

Сучасними рисами управлінського персоналу з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності нової
формації є:
 професійна управлінська компетентність;
 високий рівень підготовки в функціональних сегментах менеджменту;
 обізнаність в сфері права, економіки та психології;
 вміння оперативно приймати управлінські рішення;
 стратегічні орієнтири.
Випускники освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
мають право працювати:






Керівником підприємств, установ та організацій різних форм власності
Менеджером (управителем) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів
Менеджером (управителем) в організаціях інноваційного спрямування
Менеджером (управителем) в корпоративних бізнес-структурах
Керівником і спеціалістом у сфері управління проектами та розвитку інноваційних програм
різного спрямування
МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – УСПІШНА ПЕРСПЕКТИВА ВАШОГО
ПРОФЕСІЙНОГО МАЙБУТНЬОГО!

Наші випускники працюють: Випускники спеціальності займають управлінські посади, є засновниками, власниками
та співвласниками бізнесу в Україні та світі. Зокрема - Manager Monetization (менеджер з монетизації) Steering в HRS Group,
Köln, Germany; керівник відділу продажів мережі готелей «Чорне море», арт-директор «агенції святкових заходів «Fantasy
days», співзасновники та керуючі бізнесів «зефірна майстерня», «Modus Vivendi», manager/ front end developer cтудии
WebMagic. Провідні національні компанії - ПАТ «Стальканат-Сілур», Цитрус, ПАТ «Одескабель», система супермаркетів
«Сільпо» і «АТБ», агрофірма «Евріка», компанії мобільного звязку України. Фінансові установи - BNP Paribas (Suisse),
ПриватБанк, Восток, УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль, Південний, Ощадбанк, Акцент-Банк, Укргазбанк .

НАВЧАЄМО БІЗНЕСУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОФЕСІЙНО!

