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Економіка – знання, які рухають тебе  

і твій майбутній бізнес до успіху! 
 1960-2019 



                              Економіка – мистецтво  

                          задовольняти безмежні потреби  

                      за допомогою обмежених ресурсів 

Пітер Лоуренс 

Знання економіки – це інвестиції в 
майбутнє, оскільки все, що нам буде 
потрібно завтра, написано економікою 
сьогодні 

Якщо погані лікарі – гинуть люди, якщо 
погані економісти – гине держава, отже  
економіка – це сфера, яка керує державою і 
світом 

 



 актуальність – економісти завжди були і будуть 
затребувані на різних ієрархічних рівнях національної 
економіки 

 універсальність – можна знайти роботу в будь-якій 
сфері бізнесу  

 високий попит на ринку праці 

 високий рівень заробітної плати 

 безмежні можливості кар’єрного зростання 

 значно більші можливості успішно розпочати 
власний бізнес з мінімальними витратами, оскільки 
економічні знання дозволять заздалегідь прорахувати 
усі можливі ризики та перспективи 

Головні переваги спеціальності  
051«Економіка» 



Інформація про спеціальність 
051«Економіка» 

   Економіка, як вид професійної діяльності, передбачає виявлення 
оптимальних шляхів і засобів досягнення поставлених цілей діяльності. 
   Мета освітньо-професійної програми зі спеціальності  

051 «Економіка»  - формування загальних і професійних (фахових) 
компетентностей. 
   Вивчаючи дисципліни спеціальності Ви потрапите у цікавий світ 
економіки, відкриєте для себе секрети сучасної економічної діяльності, 
опануєте мистецтвом антикризового управління підприємством, порините 
у загадкові лабіринти сучасних інформаційно-оптимізаційних технологій 
моделювання бізнес-процесів. 
   Економісти – це професіонали, які чудово орієнтуються у  складних 
фінансово-економічних і правових лабіринтах ведення бізнесу, компетентні 
в питаннях обліку, аудиту, оподаткування, аналізу і планування діяльності 
підприємств, фірм, компаній, державних установ, володіють знаннями і 
навичками, які ефективно застосовують в процесі формування і 
використання ресурсного потенціалу та забезпеченні успішної реалізації 
функцій і завдань, що здійснюються менеджментом підприємств і компаній 
в ринковій системі 

 



Терміни і форми навчання  
за спеціальністю 051 «Економіка» 

Бакалаврат:  
•         4 роки – денна, заочна форма навчання на основі повної загальної 

середньої освіти 

•    Диплом бакалавра з економіки державного зразка 

Магістратура: 
•        1,4 роки - денна, заочна форми навчання  

•       Диплом магістра з економіки державного зразка 

Навчання за рахунок коштів державного бюджету та коштів фізичних і 
юридичних осіб (контракт) 

Европейські можливості – співпраця  з Університетом 

«Люблінська Політехніка». Республіка Польща 

•  програма «Подвійний диплом» 

•  програма отримання ступеню магістра за другою спеціальністю 
«Менеджмент» безкоштовно за рахунок фінансування Міністерства 
науки і освіти Польщі. Термін навчання 2 роки (4 семестра). 
Отримання диплому Європейського Союзу 

 

  

 



Види професійної діяльності: 

 економічний аналіз та оцінювання діяльності підприємства, 

його структурних підрозділів і ринків 

 економічна діагностика підприємства, бізнес-діагностика 

 економічна і фінансова безпека підприємства 

 організація та економічне моделювання виробничих 

процесів, бізнес-процесів, виробництв 

 прогнозування і планування, аудит діяльності підприємства 

 управління активами та вартістю підприємства 

 забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних і 

транснаціональних компаній 

 організація економічної роботи та  

    економічної освіти персоналу 



Місця працевлаштування  економіста:  
 економічні служби і відділи підприємств, фірм, компаній 

 фінансові установи, філії  іноземних компаній, аналітичні центри 

 департаменти (відділи) з економіки регіонального, місцевого 
самоврядування (обласних, районних державних адміністрацій, міських 
виконкомів)  

 органи центральної влади, міністерства і відомства, державні комітети і 
агенства 

 установи Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду, Казначейства, 
Митниці, Державної служби статистики, Служби зайнятості, Торгово-
промислової палати, спеціалізовані підрозділи органів правопорядку 

 науково-дослідні установи та освітні заклади 



Можливості працевлаштування 
Фахівець зі спеціальності 051 “Економіка”  здатний обіймати 
посади: 

  керівника економічного відділу  підприємства, фірми, компанії, відокремлених 

філій, представництв, дочірніх підприємств, фірм, компаній 

 головного економіста (менеджера) підприємства, економіста з бізнес-планування,  

     з фінансової та інноваційно-інвестиційної діяльності, економіста-фінансиста   

проектного аналізу та інвестування, економіста страхової фірми, компанії, банків 

 керівника з економічного розвитку підприємства, фірми, керівника з інноваційно-

інвестиційного розвитку національних компаній і компаній зі змішаним капіталом; 

 експерта з фінансово-інвестиційної діяльності, керівника відділів, департаментів 

інвестиційних фондів, міжнародних економічних організацій і консалтингових компаній 

 державного службовця, провідного фахівця, керівника відділу, департаменту 

державних установ, міністерств і відомств, органів центральної влади, регіонального і 

місцевого самоврядування  

 радника, консультанта (органи державної влади), економічного радника, оглядача з 

економічних питань  

 економічного експерта, економіста-аналітика з оцінки бізнесу, фахівця з 

налагодження комунікацій, з раціоналізації виробництва, з дослідження ринку, 

стандартизації, сертифікації та якості продукції; 

 молодшого наукового співробітника, начальника наукової проблемної лабораторії, 

викладача, керівника вищого і середнього навчального закладів 



• Висока якість освіти, підтверджена 59-ти річним досвідом роботи на освітянській  економічній  

ниві та професіоналізмом професорсько-викладацького колективу. 

• Диференціація та індивідуалізація в організації навчального процесу з урахуванням схильностей 

та індивідуальних особливостей наших студентів. 

• Проведення різноманітних бізнес-тренінгів, майстер-класів з фахівцями-практиками провідних 

підприємств, компаній. 

• Можливість отримання подвійного диплому одного з університетів ЄС. 
• Висока корпоративна культура, стосунки викладачів і студентів побудовано на взаємній  повазі, 

співробітництві та розумному компромісі. 
• Сучасна навчально-матеріальна база, застосування інтерактивних технологій і тренінгів, ділових 

ігор, розробка групових проектів, презентацій, проведення наукових семінарів та конференцій. 
• Сприяння працевлаштуванню випускників і надання баз практики та стажування для студентів. 
• Створення всіх умов для цікавого і змістовного навчання та відпочинку студентів, максимального 

розвитку їх творчих здібностей. Цікаве дозвілля у поєднанні з навчанням забезпечує студентам 

незабутні студентські роки. 

 



Деде Т.Г. - переможець ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу наукових 

студентських робіт з природничих, 

технічних і гуманітарних наук зі 

спеціальності “Менеджмент”   у 

2016-2017 н.р., який відбувся в 

Київському національному 

університеті імені Тараса 

Шевченко 

Досягнення молодих науковців  



Деде Тетяна  - 

переможець  

І-го Всеукраїнського 

конкурсу на кращий 

Базовий бізнес-план  

зі створення 

обслуговуючого 

кооперативу у рідному 

селі в рамках 

Стратегічної 

ініціативи ”Рідне село” 



Участь в олімпіадах з фахових дисциплін 
Д`якова Анастасія, 

магістр з обліку і аудиту 

– переможець у номінації 

“Знавець економічного 

аналізу” за 

результатами ІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади 

зі  спеціальності “Облік і 

аудит” серед студентів 

ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 

акредитації 



На презентації книги  

”Як підняти українську 

економіку” відомого 

економічного експерта, 

голови громадського фонду 

“Альтернатива”, к-та 

економ. наук Андрія Новака 



Міжнародна співпраця 

Зустріч з професором Університету штату Огайо Стеном  
Томпсоном, що відбулася за програмою обміну викладачами 
(Faculty Exchange Program (FEP)), за підтримки Міністерства 

сільського господарства США (USDA) 



 
Практичне заняття  

з дисципліни  

“Бізнес-планування” 

зі студентами 4 курсу 

спеціальності  

“Облік і аудит”  

Практичне заняття  

з дисципліни  

“Організація виробництва” 

зі студентами 4 курсу 

спеціальності “Менеджмент”  



Виїздне заняття з 

організації овочівництва  

і виробництва молока 

 та системи управління 

у СТОВ “АФ 

“Петродолинське”  

зі студентами 4 курсу 

спеціальності 

“Менеджмент”  

На складі готової продукції 



Знайомство з сучасною технологією виробництва  

молока у СТОВ “АФ “Петродолинське” Овідіопольського 

району Одеської області 



Секретами створення успішної системи ведення аграрного бізнесу зі 

студентами 4 курсу спеціальності “Менеджмент” діляться колишні випускники 

ОДАУ - голова СТОВ “АФ “Петродолинське” Овідіопольського району Одеської 

області Матуляк Д.А.  та головний бухгалтер підприємства Лузгін В.В.   



Студентка 4 курсу  

Тельпіс Є.- іменний 

стипендіат Верховної Ради 

України, на практиці вивчає 

сучасну с.-г. техніку та 

ефективність впровадження 

інноваційних технологій 

вирощування с.-г. культур  

у ФГ “Деленське” Арцизського 

району Одеської області 

Агробізнес без сучасної 

техніки і прогресивних 

технологій побудувати  

не можливо! 



 



 



Стати магістром з обраної 
спеціальності – це класно! 

 



 



Дозвілля студентів в ОДАУ 
 В університету є спортивний і тренажерні зали, обладнана спортивна 

площадка; функціонують різні спортивні секції. ОДАУ є базовою 

площадкою для ігрових видів спорту (команда регбі-7 відома не лише в 

Україні) 

 В університеті діє команда КВК, працює студія класичного і сучасного 

танцю, ВІА 

 Студенти активно приймають участь у проведенні різноманітних 

тематичних вечорів, конкурсів, святкових заходів: День першокурсника, 

Всесвітній день студента, День факультету, міжнародні дні спеціальностей, 

конкурси “Міс ОДАУ”,  “Містер ОДАУ”, “Кращий куратор ОДАУ” та ін. 

 Постійний зв'язок кураторів з батьками  (батьки можуть телефонувати 

кураторам з приводу успішності своїх дітей та з особистих питань). 

Куратори беруть участь в організації культурного дозвілля студентів 

(відвідування театрів, музеїв, виставок і визначних місць м. Одеси та разом 

із студентською радою організовують екскурсії  в інші міста України 

 Активно діє студентська профспілкова організація 

 До структури ОДАУ входить спортивно-оздоровчий табір "Лукомор'я", 

розташований на березі Чорного моря, в курортній зоні м. Чорноморськ, де 

студенти мають можливість безкоштовно відпочивати  



 Кураторство – школа комунікації 
стосунків і активної життєвої позиції



Наша дружня економічна сім’я 

Святкування Дня економічного факультету  



Гарно навчаємося і відпочиваємо 
на планеті “Економ” 



 
Активне, яскраве студенське дозвілля 

 



Економу  55! 

 



Святкуємо ювілей - нам 55!  

 



  Святкуємо  

“День української 

вишиванки”  

Шануємо національні традиції 

 Свято  

”Української 

писанки” 



Пам’ятаємо та вшановуємо викладачів 
і студентів ОСГІ - визволителів  



Щасливі і радісні дні студентства 

Гарно бути командою - легко 

перемагати. Переможець 

конкурсу  “ Кращий куратор 

ОДАУ” – доц. Шевченко А.А.  

 зі своєю групою 

 

Джентльменське привітання  

з Днем 8-го березня   

Перможець 

конкурсу 



 

Тиждень спорту на  

інженерно-економічному  

факультеті 

 Активне спортивне життя  



Спортивні досягнення і перемоги 
студентів 

 Національна збірна України  

з регбі -7 – студентки 

економічного факультету 

ОДАУ – чемпіони Європи 

дивізіону «Трофі» 2014 р.  

 

РК «Білі янгели» (в команді 

студентки економічного 

факультету) – віце-чемпіони 

Кубка України 2016 року і 

Чемпіони України 2017 року з 

регбі -7. Вища ліга  

 



Спортивні перемоги студентів  

Жіноча збірна ОДАУ – переможець чемпіонату з жіночого 

мініфутболу серед ВНЗ м. Одеси, 2019 р.  



 

 

 

 

За 59-ти річний історичний розвиток економічний 

факультет ОДАУ випустив понад 18,7 тисяч фахівців 

економічного профілю, які працюють у різних сферах 

економічної діяльності в Україні та багатьох країнах 

Європейського Союзу і світу. 

Багато випускників економічного факультету 

досягли великого професійного зростання, займають 

високі посади у бізнесі, на державній службі, 

заснували власну справу та здійснюють успішну 

підприємницьку діяльність у різних сферах 

національної економіки (виробництво, транспорт, 

будівництво, сервіс, торгівля, ресторанний бізнес, 

консалтинг, банківська і фінансова справа) 

Досягнення наших випускників 



Бабіченко Віктор  Володимирович – 

заступник Голови Правління ПАО 

“Транснаціональна фінансово-промислова нафтова 

компанія “Укртатнафта”, начальник фінансово-

економічного управління, д-р економ. наук 

професор кафедри фінансів Кременчугського 

державного університету ім. М. Остроградського, 

випускник економічного факультету за 

спеціальністю “Економіка і організація сільського 

господарства” 1988 року 

 

Неліда Герра Морейра - начальник відділу 

загального планування Міністерства зовнішньої торгівлі 

та іноземних інвестицій Республіки Куба, випускниця 

економічного факультету за спеціальністю “Економіка і 

організація сільського господарства”  1990 року 

 



Волошко Іван  Васильович - заслужений 

економіст України (2002р.), один із засновників, в 

минулому перший заступник голови правління АППБ 

«Аваль», а нині президент холдингу «Престиж груп», 

член Ради директорів ПАТ «Молочний альянс», 

підприємства якого одні із перших пройшли сертифікацію 

молочної продукції за стандартами ЄС і вийшли на 

європейський ринок продовольства, випускник 

економічного факультету 1976 року  

 

Нестеренко Світлана Анатоліївна – 

 д-р економ. наук професор, завідувач кафедри 

організації та управління соціально-економічними 

системами,  Таврійського державного 

агротехнологічного університету, випускниця 

економічного факультету за спеціальністю 

“Економіка і організація сільського господарства” 

1983 року 



Русинський Михайло Прокопович – к-т 

економ. наук, державний уповноважений 

Антимонопольного комітету України 

(заступник міністра економіки України у 

2010-2011рр.), випускник економічного 

факультету “Економіка і організація 

сільського господарства” 1989 року  
 

Коляденко Світлана Василівна –  

д-р економ. наук професор, завідувач 

кафедри економічної  кібернетики 

Вінницького національного аграрного 

університету, випускниця економічного 

факультету за спеціальністю “Економіка і 

організація сільського господарства” 

 1983 року 
  

 



Конопльова Юлія Юріївна – інженер – 

технолог ПрАТ “Завод кон’ячних вин”, 

випускниця   економічного факультету 

2004 року 

Гладенький Генадій Митрофанович -  

Голова Кодимської районної ради 

депутатів Одеської області, випускник 

економічного факультету за спеціальністю 

“Економіка і організація сільського 

господарства” 1992 року 



 

 

 

 

 

Шеремет Олександр Геннадієвич  - 

директор ТОВ “Барбус”, депутат Одеської 

міської ради VI і VIІ скликань, випускник 

економічного факультету за спеціальністю 

“Менеджмент організацій” 1999 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наумова Юлія – голова ПП “ДНБ”  

Новоархангельського району Кіровоградської 

області, випускниця економічного факультету  

за спеціальністю “Економіка та управління в 

галузях АПК” 1993 року 

 



 
 

Трач Микола  Миколайович -  

голова СТОВ «Авангард» Тульчинського 

району Вінницької області,  

випускник економічного факультету за 

спеціальністю “Економіка і організація 

сільського господарства” 1989 року 

 

Богоміл Олег Анатолійович –  

голова Березівської районної ради,  

випускник економічного факультету 

1995 року 



Волинець Григорій Васильович - 

переможець Всеукраїнського конкурсу  

«Золота фортуна» у 2009 р. в номінації 

«Кращий господар року»  

голова ФГ «Фавор ВГВ» Літинського району 

Вінницької області, випускник економічного 

факультету за спеціальністю “Економіка і 

організація сільського господарства”  

1983 року 

Донев Олег Іванович – начальник відділу 

оцінки та мониторингу запоруки ЦП ЮР 

АТ “УкрСіббанк”, випускник  економічного 

факультету 2001 року.  



Традиційні зустрічі випускників 

Зустріч випускників 

спеціальності 

“Менеджмент” 2000р. 

 (15 років) у 2015 р. 

Зустріч випускників  

спеціальності 

“Економіка і 

організація сільського 

господарства” 1983р. 

(35 років) у 2017р. 



У рідних стінах  Аlma-mater 
радісно згадувати юність 

Зустріч випускників 

економічного факультету 

1992 р. спеціальності 

“Економіка і організація 

сільського господарства” 

(25 років) у  2017 р. 



 

Вдалого Вам 
професійного вибору, 

шановні абітурієнти! 
З радістю чекаємо Вашого 

вступу на спеціальність 
051“Економіка”  

 у славетних стінах  ОДАУ 

Довідки за телефонами: (048)785-10-43; 785-10-41; 722-19-37.                     

Сайт ОДАУ:http://osau.edu.ua 

 Електронна адреса кафедри економічної теорії і економіки 

підприємства  et_odau@ukr.net,  тел.(048)743-79-79 

 


