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Запрошуємо до 

Одеського національного економічного 

університету!



Дорогі друзі!

Кожний економіст знає, що найефективнішим 
напрямком інвестування є вкладення коштів в людину, 

в придбання нею знань, навичок і вмінь. 
Високий рейтинг ОНЕУ серед вищих навчальних 

закладів України визначається, у першу чергу, якісним 
професорсько-викладацьким складом, видатними 

науковими школами й підтверджується членством у 
Європейській Асоціації університетів.

Мета сучасної економічної освіти – підготувати нову 
еліту українських економістів, озброєних передовими 

знаннями та практичними навичками як західних 
господарських систем, так і накопиченим вітчизняним 

досвідом. Саме в цьому я бачу пріоритети ОНЕУ. 
Університет розвивається, адже мистецтво жити – це 

жити з перспективою.
Виховуючись у дусі конкуренції та здобуваючи почуття 

впевненості в собі й своїх знаннях, наші випускники 
стають лідерами по життю, а посади,що займають 

колишні “наргоспівці” в сфері економіки й управління, 
говорять самі за себе. 

Звернення Ректора

Ректор ОНЕУ, д.е.н., професор, 
академік вищої школи,

член-кореспондент НАН України
Михайло Іванович Звєряков 
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УКРАЇНА знаходиться в центральній 
частині Східної Європи, на перетині 

основних транспортних шляхів з Європи в 
Азію та зі скандинавських держав до 

середземноморського регіону. Вона межує 
з Росією на сході, з Білорусією на півночі, з 

Польщею, Словаччиною, Угорщиною, 
Румунією та Молдовою на заході й 

омивається Азовським і Чорним морем на 
півдні. Україна вважається 44-ю за 

величиною країною в світі та другою 
країною за площею в Європі після 

Російської Федерації з площею близько 603 
700 квадратних кілометрів. Це одна з 

найбільш важливих країн в світі з 
добування корисних копалин, як з точки 
зору різноманіття так і з розміру запасів. 
Крім того, Україна очолює топ-10 країн 
світових виробників кількох зернових 

культур, таких як пшениця і кукурудза, і 
одна з дев'яти країн з повним циклом 
машинобудування авіаційно-космічної 

техніки і обладнання. 

Країна



ОДЕСА найчудовіше місто України. 

Той, хто стверджує інше – ніколи не був в Одесі, ніколи не ходив її привабливими вулицями, не переломив хліба з його 
веселими мешканцями. Незважаючи на те, що Одеса – це завжди було сонце, прибій  та відпочинок з тих самих з 

незапам'ятних часів, проте останнім часом місто дійсно гуде. 

Нові ресторани, бари, клуби, готелі і курорти продовжують з'являтися, щоб задовольнити попит туристів і шукачів пригод, 
яких вабить цей захоплюючій культурний центр розташований прямо поруч з пляжем. 

Її тінисті вулички, чудові будівлі і приємні площі надають місту певну манеру близькості і розуміння. Одеса просто 
зачаровує своєю приголомшливою архітектурою. Вона красиво розташована на зелених пагорбах, з видом на 

невелику мальовничу гавань.

МІСТО



Одеський національний 

економічний університет (OНЕУ) 

був заснований в 1921 році як Одеський інститут 
народного господарства. Сьогодні OНЕУ є одним з 
провідних вищих навчальних закладів України в 

економічній сфері. OНЕУ готує висококваліфікованих 
економістів (бакалаврів, спеціалістів і магістрів) за 

різними напрямками і спеціальностями, а також дає 
можливість для подальшого навчання - аспірантуру і 
докторантуру. У минулому році понад 1700 фахівців з 

60 країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки 
відвідали заняття в університеті. Багато з них, після 

навчання в аспірантурі та успішного захисту дисертацій 
займають провідні посади в своїх країнах. Сьогодні 

більше 5 000 українських і 210 іноземних студентів з 22 
країн навчаються в університеті.

Одеський національний економічний університет

м. Одеса, Україна



ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

один із наймолодших і найпопулярніших у структурі Одеського національного економічного
університету. За сорокалітній період функціонування факультет міжнародної економіки підготував

більше семи тисяч фахівців, з яких понад чотири сотні – для зарубіжних країн світу. 
Сьогодні на факультеті навчається більше тисячі студентів.

Підготовка бакалаврів за спеціальностями:

Готельно-

ресторанна 

справа

(спеціалізація 

“”Готельно-ресторанна

справа)

Сучасність та динаміка

Сучасний етап розвитку факультету міжнародної
економіки, започаткований на межі нового тисячоліття,
ознаменований створенням нових кафедр і спеціальностей,
зміцненням матеріальної бази, вдосконаленням
навчального процесу, активізацією науково-дослідної
роботи.

Бажаєте отримати європейську освіту - на вас чекає
ФМЕ! Памятайте, що «Ваш добробут залежить від ваших
власних рішень» (Джон Девісон Рокфеллер) та «Тільки
освіта і досвід роблять людину багатшими і багатшими»
(Роберт Кійосакі).

Міжнародні 

економічні 

відносини 

(спеціалізація 

“Міжнародна

економіка”)

Маркетинг

(спеціалізація 

“Маркетинг”)

Туризм

(спеціалізація 

“Туризм”)



Практична підготовка 

«Маркетинг»

Цикл підготовки включає як загальноосвітні та 
спеціальні дисципліни. Є кілька базових 
дисциплін, які майбутні маркетологи вивчають 
в обов'язковому порядку. До таких предметів 
відносяться "маркетингові дослідження", 
"вивчення поведінки споживача", "інтегровані 
маркетингові комунікації", "управління 
брендом" та інші. Серйозна програма 
підготовки включає тренінги, інтерактивні ігри, 
майстер-класи - подібні заняття проводять, як 
правило, практикуючі маркетологи. Наявність 
таких форм навчання - одне зі свідчень якісної 
освіти.
Студенти спеціальності "Маркетинг" мають 
можливість вивчати як мінімум дві іноземні 
мови, тому кафедра робить ставку на мовну 
підготовку.

«Міжнародні економічні

відносини»

Навчання на спеціальності дає можливість
швидко реагувати на мінливі обставини 
світового бізнес-середовища і з легкістю 
працювати в різних сферах міжнародної 
діяльності, розбиратись у сучасній 
діяльності Європейського Союзу та інших 
міжнародних організацій, та розуміти суть 
процесу євроінтеграції та європейської 
політики України. Навчання на англійській 
мові та участь ОНЕУ у програмі подвійних 
дипломів відкриває перед студентами 
спеціальності широкі можливості для 
подальшого отримання освіти у кращих 
навчальних закладах Західної Європи.

«Туризм»

Цикл підготовки включає навчання у розробці внутрішніх та 
міжнародних маршрутів, набуття навичок у складанні
кошторисів турів та екскурсій, укладанні угод про надання
туристичних послуг та здійснювання контроля за їх
виконанням. Студенти навчаються обґрунтовувати та 
здійснювати рекламні заходи, презентації туристичних
продуктів; аналізувати український та закордонний ринок
туристичних послуг, виявляти його тенденції та перспективи; 
проводити економічну діагностику діяльності туристичних
підприємств.

“Готельно-ресторанна справа”

Цикл підготовки також включає як загальноосвітні 
дисципліни, так і спеціальні (наприклад, устаткування 
підприємств готельно-ресторанного господарства, 
управління якістю продукції та послуг, маркетинг послуг, 
проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства 
тощо). На відміну від гуманітарної спеціальності Туризм, 
спеціальність  є більщ технічною, адже більшу частину 
занять студенти проводять в обладнаних лабораторіях 
університету
Під час навчання студенти також вивчають другу іноземну 
мову.



А що після навчання?

Диплом бакалавра / магістра  з 
“Туризму” дає можливість працювати 

в органах виконавчої влади в сфері 
туризму, туристичних фірмах, готелях, 

на підприємствах екскурсійного, 
культурного та розважального 

обслуговування на посадах керівників, 
менеджерів та фахівців. 

З дипломом бакалавра / магістра  “ГРС” 
випускники цієї спеціальності можуть 

працювати в органах виконавчої влади в 
сфері туризму, в ресторанах, готелях, 

туристичних фірмах, в екскурсійних бюро, 
розважальних підприємствах тощо на 

посадах керівників, менеджерів та фахівців.

Випускники спеціальності “Міжнародні
економічні відносини” можуть 

використати отримані знання в діяльності 
компаній-суб'єктів зовнішньоекономічної 
діяльності, в транспортно-експедиційних 

компаніях, зовнішньоторговельних 
консалтингових компаніях, торговельно-

промислових палатах, державних структур, 
в українських та іноземних банках, на 

підприємствах з іноземними інвестиціями 

Диплом бакалавра / магістра з 
«Маркетингу» дає можливість 

працювати на посадах: 
Віце-президент компанії з маркетингу, 

керівник відділу маркетингу, 
маркетолог-аналітик, національний 

трейд-маркетолог, інтернет-маркетолог, 
менеджер з реклами, менеджер з 

логістики, бренд-менеджер, керівник 
маркетингових досліджень, PR-

менеджер, менеджер по просуванню 
продукту, копірайтер , викладач в 

вищих навчальних закладах, економіст 
в комерційних і некомерційних 

організаціях.



Думка експерта 

Дмитро Адабір 

керуючий директор 
креативної агенції 

PROVID
(випуск 2002 р.)

«В маркетингу існує величезна кількість 
напрямків, і професіонал завжди знайде 
тут свою нішу. Сучасні роботодавці, в 
тому числі і представники компаній-
брендів, охоче беруть у штат молодих 
перспективних фахівців, тому, навіть 
маючи мінімальний досвід, ви зможете 
знайти хорошу роботу. Майте на увазі: 
маркетинг - це дуже динамічна, сповнена 
інновацій сфера і людина, що працює в цій 
галузі, повинна розвиватися, бути в курсі 
того, що відбувається».

Ліптуга Іван

керівник відділу розвитку 
туризму Міністерства 
економічного розвитку і 

торгівлі України
(випуск 2001 р.)

«Майбутнє України – за 
туризмом, який просто 
неможливо уявити без 
підприємств готельно-

ресторанного господарства. 
Високі стандарти освіти ОНЕУ 

гарантують підготовку 
висококваліфікованих кадрів, брак 

яких у цій сфері відчувається 
сьогодні надзвичайно гостро».  

«Одеський національній 
економічний університет – моя 

Альма-матер, саме тут я отримала 
необхідні знання, інструменти, а 

головне розуміння того, що кожен 
з нас може змінити світ! Тому я 
щиро вдячна своїм колегам та 
наставникам, адже це велика 

честь – бути членом цієї великої 
родини!!!» 

Ірина Макаренко

Офіцер з питань 
моніторингу та оцінки.
Постійний секретаріат 
Комісії з охорони Чорного 

моря від забруднення 
(Стамбул, Туреччина)

(випуск 2001 р.)

Губерник Аркадій

депутат Одеської 
обласної ради VII  

скликання, секретар 
постійної комісії з питань 

управління майном 
спільної власності 

територіальних громад 
області 

(випуск 1989 р.)

«Маркетологи потрібні у 
всіх сферах - від комерційних 

структур до політичних 
організацій.»



«Економіка» з розподілом за спеціалізаціями: 

«Економічна теорія», «Прикладна статистика», 

«Економічна кібернетика», «Управління 

персоналом і економіка праці»;

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» з розподілом за спеціалізаціями:

«Економіка підприємства», 

«Товарознавство і торгівельне 

підприємництво»;

«Менеджент»: 

спеціалізація «Менеджмент»

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ 

було створено в 1965 році як планово-економічний (ПЕФ). У 1993 році, у зв’язку із відкриттям 
нових спеціальностей, ПЕФ був перетворений у факультет економіки та управління 

виробництвом (ФЕУВ). 

ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ЗА ТРЬОМА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Потужний науковий потенціал  та постійна орієнтація факультету на потреби економіки дозволяє здійснювати підготовку 
висококваліфікованих кадрів, які займають високі посади в громадсько-політичному житті України та за її межами. Випускники ФЕУВ 

працюють майже у всіх сферах економіки країни на посадах економіста, менеджера, бізнес-аналітика, брокера, консультанта з 
економічних питань, керівника на різних рівнях, займаються власною підприємницькою діяльністю. 

Студенти ФЕУВ мають можливість поєднувати якісну навчальну підготовку із активною суспільною діяльністю. Участю у 
наукових конференціях та олімпіадах; в конкурсах художньої самодіяльності; в спортивних змаганнях; в студентському 

самоврядуванні на різних рівнях. Тільки за останні 10 років 2 студентів факультету були обрані студентськими Президентами України, 
а 4 – студентськими мерами Одеси.   

СУЧАСНІСТЬ ТА ДИНАМІКА 



"Менеджмент". 
Сфера діяльності менеджера – забезпечення 
раціонального та ефективного управління 
економічними і соціальними процесами, 
організація системи управління, 
удосконалення системи управління відповідно 
до тенденцій соціального й економічного 
розвитку. Фахівці-менеджери мають високу 
конкурентоспроможність при 
працевлаштуванні, що дозволяє їм швидше 
просуватися у службовій кар'єрі або успішно 
займатися власним бізнесом.

Практичне навчання

«Економіка". 

Випускники мають поглиблений діапазон знань 
щодо розуміння закономірностей,які керують 
економікою,володіють сучасними теоріями 
функціонування господарства, науковим 
економічним мисленням, навичками системного 
підходу до розробки управлінських рішень. 
Тому вони в змозі ефективно працювати у різних 
галузях економіки: на управлінських посадах різних 
рівнів у корпораціях, фірмах, банках, біржах, 
державних установах а також вищих навчальних 
закладах всіх рівнів акредитації.

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Фахівці зазначеного напряму готуються для господарської, економічної, аналітичної, управлінської та дослідницької
діяльності на підприємствах і в установах усіх форм власності, галузей та сфер економіки, що сприяють формуванню,
розвитку та функціонуванню ринкової інфраструктури. Випускники володіють навичками діяльності в умовах ринкової
економіки. Вони отримують глибокі знання про закономірність її функціонування, формування територіальних ринків
товарів і капіталів з урахуванням регулюючого впливу держави як стабілізуючого фактору поступового розвитку, їх
призначення - сприяти розвитку підприємницької діяльності, конкуренції, законодавчого та ринкового середовища і бути
фахівцями універсального профілю.



Спеціалізація «Економічна 

кібернетика» готує фахівців, що володіють 
фундаментальними знаннями і практичними навичками в 
галузі інформаційних технологій та комп’ютерного 
моделювання, аналізу та прогнозування, можуть працювати в 
банківських установах, на державних і приватних 
підприємствах, в науково-дослідних інститутах на посадах, 
пов’язаних з використанням інформаційних технологій для 
аналізу соціально-економічних процесів.

Спеціалізація «Економіка 

підприємства».

У рамках спеціалізації існують два напрями: 
"Економіка підприємства" та «Економіка підприємництва на 

ринку товарів і послуг». 

Фахівці зі спеціалізації «Економіка підприємства» 
підготовленні до здійснення економічної, аналітичної, 

управлінської та дослідницької діяльності на підприємствах 
і в установах усіх форм власності; здатні забезпечити 

здійснення аналізу господарської діяльності, обґрунтування 
підприємницьких проектів, підвищення ефективності 

використання капіталу та ресурсів підприємства. 

Спеціалізація «Менеджмент».

Спеціалісти з «Менеджменту» здатні реалізовувати всі 
функцій управління; розробляти стратегії розвитку 

підприємств різних форм власності; оперативно 
управляти та приймати управлінські рішення; проводити 
комплексний аналіз діяльності організації; розробляти 
поточні та перспективні плани діяльності підприємства; 
управляти бізнес-процесами та проектами; управляти 
персоналом; забезпечувати конкурентоспроможність 

організації; підтримувати сприятливий для роботи клімат 
у колективі.

Спеціалізація «Прикладна 

статистика».

Підготовка економістів-статистиків здійснюється в 
університеті протягом 60 років.

У сучасному світі статистика є однією з найбільш 
затребуваних наук, знання якої використовуються 

практично в усіх сферах економічного і соціального життя 
суспільства. Навчання на спеціальності "Прикладна 

статистика" забезпечує широкий кругозір знань, озброює 
майбутніх фахівців науковим інструментарієм аналізу 
соціально-економічних процесів, і надає можливість 

роботи в органах державного управління, на 
підприємствах і організаціях будь-якого профілю і різних 
форм власності. Досвід, набутий університетом протягом 
60 років, забезпечує високий  рівень підготовки фахівців. 



Спеціалізація «Економічна теорія».

Випускники мають поглиблений діапазон знань щодо 
розуміння закономірностей функціонування економіки, 

володіють сучасними теоріями функціонування 
господарства, науковим економічним мисленням, 

навичками системного підходу до розробки 
управлінських рішень. 

«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ» - це cпеціалізація, яка поєднує останні
досягнення в сферах економіки праці, соціальної економіки і політики, управління персоналом, організаційної
поведінки, мотивації, підприємницького бізнесу та трудових стосунків на ринку праці.Фахівець знає і розуміє специфіку
виробничої діяльності організації, визначає перспективи її розвитку, має властивості лідера, здатність до постійного
вдосконалення та активного саморозвитку.

Тому при підготовці фахівців з управління персоналом значне місце поряд з управлінськими та економічними
дисциплінами відводиться дисциплінам соціально-психологічного змісту (соціологія праці і соціологія управління,
конфліктологія, організаційна поведінка, фізіологія та психологія професійної діяльності тощо).

Спеціалізація «Товарознавство і 

торговельне підприємництво» забезпечує студентів 
знаннями з формування асортиментних груп товарів; оцінки якості, 

безпечності, конкурентоспроможності товарів; ідентифікації товарів; 
прогнозування ринкових ситуацій; організації та проведення 

товаропостачання; оцінювання стратегії та впровадження 
інтегрованих систем управління якістю та безпечністю товарів; 

діяльність у сфері захисту прав споживачів. 



Більше ніж 70% викладачів кафедр ФЕУВ мають  вчені звання. Потужний 
науковий потенціал та постійна орієнтація факультету на потреби економіки 
дозволяє здійснювати підготовку висококваліфікованих кадрів, які займають 
високі посади в громадсько-політичному житті України та за її межами.

Факультет славиться запровадженням інновацій у навчально-виховний
процес.

У 2007 році створено рейтинг студентів, який враховує всі види
університетської діяльності, що дозволяє студентам проявити себе як
особистість, отримати певні практичні професійні навики.

Мета створення рейтингу – мотивація студентів до навчання та
громадської діяльності, заохочення кращих студентів та груп факультету.

Комплексна підготовка до майбутнього

Студенти ФЕУВ мають можливість поєднувати якісну навчальну підготовку із активною 
суспільною діяльністю, участю у наукових конференціях та олімпіадах; в конкурсах художньої 

самодіяльності; в спортивних змаганнях; в студентському самоврядуванні на різних рівнях. 
Тільки за останні 10 років 2 студентів факультету були обрані студентськими Президентами України, а 

4 – студентськими мерами Одеси.   



А що після навчання?

Випускники спеціалізації 
“Економічна кібернетика” можуть 
працювати в банках, страхових 
компаніях, на фондових ринках, в 
органах державного та місцевого 
самоврядування; на підприємствах 
малого та середнього бізнесу у 
якості бізнес-аналітиків, 
розробників WEB-сайтів, IT-
фахівців.

Випускники спеціалізації 
“Економіка підприємства”

можуть працювати керівниками 
підприємств і установ усіх галузей 
та сфер економіки, економістами 

та начальниками економіко-
аналітичних, планово-

економічних та кон'юнктурно-
дослідних відділів, економічними 

радниками, консультантами, 
аудиторами, експертами з 

економіки.

Випускники з «Менеджменту» можуть 
працювати: керівниками підприємств, 

установ та організацій, проектів та 
програм, підприємств-готелів та закладів 
ресторанного господарства, фінансових, 

юридичних та адміністративних 
підрозділів, підрозділів маркетингу, з 

управління кадрами та трудових 
відносин, апарату центральних органів 

влади; менеджерами з питань 
комерційної діяльності, у сфері надання 

інформації, систем якості.

Одержані знання та практичні 
навички дають змогу випускникам 

спеціалізації “Прикладна
статистика” обіймати посади 

економіста-аналітика в органах 
державного управління; на 

підприємствах, фірмах, 
організаціях, установах 

фінансового та нефінансового
сектору економіки; у 

консалтингових та маркетингових 
установах; в міжнародних та 
недержавних організаціях та 

установах; наукових співробітників 
та викладачів в науково-дослідних 

інститутах і вищих навчальних 
закладах.

Випускники спеціалізації 
“Товарознавство і торговельне 

підприємництво” можуть обіймати 
посади керівника підприємства, 

установи, організації; консультанта та 
радника в органах державної ради; 

товарознавця, товарознавця-
аудитора; експерта з якості 

продукції; судового експерта; 
менеджера систем харчової безпеки; 

менеджера систем якості; 
менеджера з торговельного 

маркетингу; фахівця-аналітика з 
дослідження товарного ринку; 

експерта у сфері якості надання 
послуг; керівника установи зі 

стандартизації, сертифікації та якості.

Випускники спеціалізації “Управління
персоналом та економіка праці” працюють 
на посадах: керівників HR-відділів
(департаментів); HR-директорів; 
професіоналів в галузі праці, зайнятості і 
соціального спонсорства; менеджерів; 
економістів; професійних агентів із зайнятості 
та соціально-трудових відносин; викладачів і 
наукових співробітників; фахівців із 
соціального захисту населення.

Випускники спеціалізації «Економічна 
теорія» можуть ефективно працювати у 

різних галузях економіки: на 
управлінських посадах різних рівнів у 
корпораціях, фірмах, банках, біржах, 
державних установах а також вищих 

навчальних закладах усіх рівнів 
акредитації.



Думка експерта

«Той запас знань, що я отримала, дозволив 
мені продовжити навчання ще в двох 

європейських університетах та отримати 
надійну перспективу в моєму  житті. Я 

вдячна за це моїм викладачам та можу 
порадити обирати цю спеціалізацію тим, 
хто дружить з комп’ютером та не боїться 

долати труднощі». 
Марія 

Андрущенко, 

випуск 2010 року
Doctoral School of Social 

Sciences, PhD 
Programme in 
Economics and 

Management, University 
of Trento, Italy

Дмитро Радулов, 
к.е.н., директор 

департаменту економічного 
розвитку Одеської міської 
ради, випускник 2010 року

«Навчання за 
спеціалізацією 

«Економіка 
підприємства» не тільки 

дозволило здобути 
актуальні в практичній 

діяльності знання, але й 
сформувало мене як 

майбутнього керівника й 
особистість»

«Для мене статистика стала не 
просто цифрами, методикою або 
освітою, а інструментом роботи в 

області прийняття рішень, розвитку 
бізнесу. Ця спеціалізація розвиває 

аналітичне мислення в багатьох 
сферах бізнесу, відкриває двері у 

будь-яку компанію України». 

Євген Холостенко, 

випускник 2010 року
співвласник 

консалтингової фірми 
«Holostenko & Partners»

Нікуліна Олена, 
керівник відділу продажів 
Продюсерського центру 

"STAR TIME“, 
випускниця 2016 року

«Якщо ти маєш мету і 
прикладаєш зусилля 

для її досягнення, то ти 
обов'язково досягнеш 

того, що ти хочеш. 
Головне не забувати, що 

перш ніж щось уміти 
потрібно цьому 

вчитися..



Галіна 

Брусенська, 

випуск 2010 року судовий 
експерт сектору 

економічних 
товарознавчих 
досліджень та 

оцінювальної діяльності 
відділу інженерних, 

економічних, 
товарознавчих видів 

досліджень та оціночної 
діяльності Одеського 
НДЕКЦ МВС України.

«Набуття знань під час навчання за спеціалізацією «Експертиза 
товарів та послуг» – успішний старт для створення блискучого 

професійного майбутнього. Зробіть вибір професії за 
покликом душі – і тоді вона принесе Вам не тільки успіх, а й 

радість, задоволення і внутрішню гармонію».

Лобарєв Вадим

Випускник 2002 року, власник і керівник 
компанії з пошуку керівників і ключових 

фахівців "MindHunt"  

«Шановні друзі! Скористайтесь унікальною можливістю 
отримати престижну, високооплачувану, затребувану 
роботодавцями, висококонкурентну на ринку праці 
професію!Навчайтесь управлінню персоналом  і  Ви 
зможете втілити в життя усі свої найсміливіші мрії».

«Навчання в нашому університеті відкриває 
величезні можливості застосування своїх 
знань, навичок та вмінь у будь-якій галузі 
діяльності. Не упустіть свій шанс отримати 

престижну та цікаву спеціальність».

Даниліна Світлана 

Олексіївна,

випуск 2005 року.
Доцент кафедри загальної 

економічної теорії Одеського 
національного економічного 

університету. 
Вчений секретар спеціалізованої 

вченої ради Д 41.055.01



Фінансово-економічний факультет

Майже п’ятдесят років ми готуємо фахівців для сфери фінансів та 
оподаткування, і сьогодні пропонуємо тобі увійти до лав великої родини –

студентів ФЕФу.

Професійну підготовку фахівців
здійснюють кафедри фінансів,
фінансового менеджменту та фондового
ринку.

В рамках занять отримаєш знання з
гуманітарних, загальноекономічних і
спеціальних дисциплін, практичних
навичок роботи, в тому числі застосування
економіко-математичних методів і
комп’ютерних технологій в управлінні
фінансовими ресурсами.

Студентам, які бажають присвятити себе
викладацькій та науково-дослідницькій
діяльності, надається можливість
подальшого навчання в аспірантурі.

Спеціалізація:

“Фінанси і кредит”

Спеціальність:

«Фінанси, банківська

справа та 

страхування»



Думка експерта 

Викладачі  фінансові-економічних дисциплін Одеського національного економічного 
університету, досконало володіють інноваційними методами навчання, спрямованими 

на формування професійних вмінь та навичок студентів та на розвиток особистості, 
використовують в роботі методи інтерактивного навчання та мультимедійні технології, 

вміло поєднуючи аудиторну та позааудиторну роботу; проводять вікторини, 
інтелектуальні ігри, професіональні конкурси.

Професія фінансиста - застава майбутнього успіху.

С. М. Бедрега -
директор 

Департаменту 
фінансів Одеської 

міської ради

А що після навчання?

Випускники фінансово-економічного факультету працюють в системі Міністерства фінансів
України, Державній податковій службі, Державному казначействі, контрольно-ревізійних службах, 
фінансових підрозділах підприємств, організацій і установ, страхових компаніях, інвестиційних

фондах, на фінансових, валютних, товарних біржах,
банках, тощо. 

Багато з них займали і займають керівні посади.



Кредитно-економічний факультет 

є одним з провідних факультетів Одеського національного економічного університету. 
З часу свого заснування – 1931 рік – і до наших днів, він пройшов тривалий шлях становлення і 
розвитку. Кредитно-економічний факультет  – це сучасний навчально-методичний і науковий 

підрозділ університету з підготовки висококваліфікованих фахівців банківської справи та 
наукових кадрів. 

Підготовка бакалаврів та магістрів охоплює цикл
фундаментальних та професійно орієнтованих
дисциплін, що забезпечують підготовку всебічно
ерудованих фахівців-економістів. Включені до
навчальних планів дисципліни, відповідають
впроваджуваним на факультеті
європейським стандартам вищої

освіти, сучасним принципам організації
навчального процесу; дозволяють по-новому
проводити традиційні аудиторні заняття,
готуючи творчих, нестандартно мислячих
фахівців для практичної роботи у сфері

кредитування, здатних отримувати

знання та впроваджувати їх у

відповідні сегменти фінансово-

банківської системи національної

економіки.

Спеціальність:

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

(Банківська справа)

Практичне навчання Спеціалізація:

“Фінанси і кредит”

(Фінанси)



А що після навчання?

Освіта яка отримана на кредитно-економічному факультеті є 
універсальною. Студенти та випускники можуть працювати в усіх 

сферах економіки, в тому числі в банківських установах. 

ДУМКА ЕКСПЕРТА

Спеціальність «Банківська справа» - актуальна і
перспективна.
«Щоби реформи в банківському секторі в підсумку привели до успіху, 
їх повинні робити молоді та завзяті люди готові працювати в команді, 

на яких не давитиме вантаж того, якими були банки в минулому. Таким 
чином, двері нової команди банкірів відкрити для сьогоднішніх 

випускників ОНЕУ та інших економічних ВНЗ України» 

Рашкован Владислав 

Леонідович,

Заступник голови НБУ, 
випускник кредитно-економічного 

факультету ОНЕУ 2000 р.



ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

один із найстаріших факультетів Одеського національного економічного університету, який 
почав свою роботу у 1947 році. На факультеті ведеться підготовка фахівців для різних сфер 

діяльності та галузей економіки, у тому числі для промислових, будівельних, транспортних 

підприємств, сфери послуг і торгівлі, об’єктів готельного бізнесу і туризму, бюджетних та 

фінансових установ, фіскальних та контролюючих органів тощо.

Спеціальність:
Освітні програми магістрів:

• Облік та оподаткування в управлінні 
підприємствами за видами економічної діяльності
• Облік та оподаткування в управлінні 
підприємствами галузей економіки
• Міжнародний облік, аналіз та аудит
• Облік та оподаткування підприємницької 
діяльності
• Аналіз в галузях економіки
• Економічний аналіз суб'єктів господарювання
• Інформаційно-аналітичне забезпечення 
управління економічним та соціальним розвитком
• Організація та управління статистичними 
дослідженнями
• Економіко-математичне моделювання
• Економіко-математичні дослідження

Спеціалізація:

“Облік і аудит”

«Облік і оподаткування»



«Програми підготовки 
спеціалістів у сфері обліку і 
аудиту в ОНЕУ 
узгоджуються з відомими у 
світі професійними 
сертифікаційними 
програмами АССА і CAP, що 
дає змогу в подальшому 
здійснювати їх зарахування 
в інших вищих навчальних 
закладах всього світу та 
отримувати професійні 
сертифікати. Все це 
безпосередньо сприяє 
кар'єрному зростанню 
випускників ОНЕУ і 
розширює їх світогляд.»

А що після навчання?

Високий науковий і методичний
потенціал, тісні зв’язки з роботодавцями та з
бізнес-середовищем, у тому числі з
міжнародними аудиторськими компаніями,
представниками АССА в Україні, творчий
підхід викладачів та студентів, відповідність
сучасним міжнародним освітнім вимогам та
стандартам – все це основа якісної
економічної освіти на обліково-економічному
факультеті ОНЕУ.

Розвиток потенціалу

Думка експерта 

– сертифікований  
аудитор, податковий 

консультант, 
уповноважений 
представник 

Аудиторській палати 
України в Одеській 

області,
Голова Одеського 
територіального 

відділення ПАТ «Союз 
Аудиторів України». 

Директор Аудиторсько-
консалтингової компанії 

"Авіста".

Випускники Одеського національного економічного 
університету завжди знаходяться в авангарді 
розвитку української бухгалтерської професії

Хоролець Тетяна 

Іванівна

Випускники факультету – це його гордість, які є фахівцями з професійними знаннями національного та
міжнародного обліку, аудиту, фінансового аналізу та вмінням брати участь у розробці обліково-інформаційних систем управління,
здійснювати управлінський, фінансовий, стратегічний, соціально-економічний облік, облік податкових розрахунків, з навиками
роботи практично в усіх сферах народного господарства.

Лоханова Наталія 

Олексіївна

д.е.н. професор, зав. 
Кафедрою 

бухгалтерського 
обліку та аудиту 

ОНЕУ



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

здійснює підготовку фахівців за

заочною  (дистанційною) та 

вечірньою формами навчання  

без відриву від виробництва

з використанням сучасних технологій навчання за 
усіма ліцензованими напрямками навчання

Тут  створено електронну базу даних, яка зосередила в собі 
інформаційно-методичне забезпечення ходу навчального процесу, 
тексти лекцій, навчальні матеріали. База постійно оновлюється і 

стає дедалі все більш інформативною. Високий рівень підготовки 
фахівців забезпечується за рахунок сучасних планів і програм з 
навчальних дисциплін, методичного забезпечення, розробки та 

видання підручників і навчальних посібників, компетентного 
використання сучасної обчислювальної техніки, спрямованості на 

індивідуалізацію навчання і розвиток творчої активності 
студентів, інтеграційних зв'язків кафедр з промисловими 

підприємствами, банками, державними і комерційними 
структурами.





ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Головною метою підрозділу є проведення профорієнтаційної роботи 
серед молоді міста Одеси й області та підвищення рівня знань майбутніх абітурієнтів 

по дисциплінам, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання, сертифікати з 
яких потрібні для вступу до вищих навчальних закладів.

До профорієнтаційної роботи, крім співробітників 
Центру, залучаються викладачі, декани факультетів 

та керівники університету.
Викладачі, відвідуючи школи міста та області, 

проводять співбесіди з школярами, організують та 
проводять збори з школярами і їх батьками. 

Особливо привабливими для потенціальних 
абітурієнтів є «Дні відкритих дверей», які 
проводяться двічі на рік. Тут вони мають 

можливість пройти тренінги з чотирьох дисциплін 
(математика, українська мова і література, історія 
України, географія), послухати та поспілкуватися з 

ректором, деканами та представниками 
спеціалізованих кафедр.

Особливе місце в роботі Центру 
займають підготовчі курси. Вони 

ставлять за мету не тільки підготувати 
майбутніх абітурієнтів до складання 
тестів ЗНО, а й закласти фундамент 

подальшого успішного навчання у ВНЗ. 

У Одесі на базі ОНЕУ функціонують 9-ти 
та 6-ти місячні підготовчі курси. Крім 
того, за межами Одеси у різні роки 

діяли підготовчі курси у містах Арциз, 
Балта, Білгород-Дністровський, , 

Болград, Ізмаїл Іллічівськ, Котовськ, 
Миколаїв та Южний.



Міжнародна діяльність

Головна мета міжнародного співробітництва в університеті це 
інтеграція у світовий освітній простір шляхом участі у міжнародних 
програмах, співробітництво з іноземними навчальними закладами, 
поширення мобільності викладачів, науковців  та студентів, залучення до 
навчання іноземних громадян. У вересні 2010 року ОHЕУ приєднався 

до навчальних закладів, які підписали у 
Болонії Велику Хартію 

Університетів.

В університеті існує 
Інформаційний центр 

Євросоюзу якій було відкрито у 
присутності посла ЄС в Україні 

Яна Томбінського. 
Завдяки його створенню  

співробітники, викладачі 
університету, а також 

громадськість м. Одеси мають 
можливість ознайомитися з 

економікою, політикою 
Європейського Союзу

ОНЕУ співпрацює з міжнародними організаціями та 
фондами, бере участь в таких міжнародних проектах і 

програмах, як 
TEMPUS, ERASMUS +, FP7, DAAD, SIFE, AISEC, JEAN 

MONEТ і ін.

Студенти університету мають можливість приймати участь у 6 програмах подвійних дипломів з 
університетами Франції, Німеччини, Хорватії, програмах обміну студентами для навчання і 

стажування в провідних вузах світу, здійснити закордонні стажування - як в рамках 
партнерських зв'язків, так і за рахунок стипендій та грантів. Студенти, викладачі, аспіранти 

приймають участь в міжнародних наукових форумах різного рівня. На базі Університету щорічно 
проходить до 30 різних міжнародних наукових і науково-практичних заходів. Крім того, 

співробітники Університету щорічно беруть участь в більш ніж 50-ти великих міжнародних 
науково-практичних заходах в Україні.



Можливості

ОНЕУ має широки міжнародні зв'язки з університетами, науковими установами, активно 
співпрацює з 80 закордонними вищими навчальними закладами з 25 країн світу: 

Великобританія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Франція, Азербайджан, Казахстан, Болгарія, 
Молдова, Росія, Китай, Чехія, Білорусія, Ірак, Туркменістан, Греція, Естонія, Кіпр , Канада, 

Туреччина і ін.

В університеті існує  підготовче відділення  для іноземних 
громадян. Високий рівень підготовки з  української та російської 
мови та основних загальноосвітніх дисциплін дозволяє 
випускникам відділення успішно продовжувати навчання як в 
ОНЕУ, так і інших вищих навчальних закладах України.

В ОНЕУ пропонується навчання англійською мовою. Воно  
здійснюється на спеціальності «Міжнародні економічні 
відносини» на рівні бакалаврату  для всіх бажаючих студентів.  
Навчання англійською мовою може проводитись на будь якій 
спеціальності.

За  роки свого існування  
університет  підготував  

понад 1500 фахівців з 52 
країн Європи, Азії, Африки і 
Латинської Америки. Багато 

з них після навчання в 
аспірантурі та успішного 

захисту дисертацій займають 
керівні посади в своїх 
країнах. В даний час в 

університеті навчаються 
близько 300 іноземних 

студентів з 22 країн світу.



ПОЧЕСНІ ДОКТОРИ ОНЕУ

Таксіархіс М.Кіріазіс

професор, президент інвестиційної 
компанії “Троїлос” (Греція)

Величко Адамов

професор, ректор Вищої економічної 
школи м.Свіштов (Болгарія)

Хартмут Лінднер

Професор університету прикладних 
наук  м. Мітвайда (Німеччина)

Енс Эк / Dr. Jens Eck

Керівник відділу економічного 
контролю (Head of Controlling)

Vattenfall Europe Generation AG
Vattenfall Europe Mining AG

Cottbus, Germany
1981-1985: планування народного 

господарства
1985-1988: аспірантура, кандидат 

економічних наук

Навчання в Одеському НАРХОЗі було  особливо цікаве тим, що воно починалося підчас 
економічних реформ і закінчилося під час перебудови. Найцікавішими предметами для 

мене були математика, статистика і політекономія. Розумінню методичних основ 
політекономії я багато в чому зобов'язаний своєму науковому керівнику Новікову С. В.
До сих пір з теплотою згадую Одесу, студентське життя і навчання, яке успішно закінчив 

як "фахівець широкого профілю”.

Ольга Сміт (Шпичка)

фінансовий директор компанії
Bexhill UK Limited.

Штаб- квартира компанії
знаходиться в Новій Зеландії, 
Окленд. випускник 1990 року

Ольга Сміт (Шпічка) пройшла шлях від рядового співробітника відділу операцій до фінансового директора 
компанії Bexhill UK Limited. Штаб квартира компанії знаходиться в Новій Зеландії, Окленд. Ольга успішно 
очолювала найбільше відділення на території Об'єднаного Королівства. Відповідаючи на питання журналіста 
відомого британського видання World Finance Magazine, про роль освіти в її успішній кар'єрі, Ольга звернула 
увагу на три фактори. «Перший це сім'я, батьки, які заклали основи моєї успішної життєвої позиції. Другий -
це місто Одеса, з його атмосферою, унікальними жителями і культурними традиціями. І третій - це середня 
школа і видатний Одеський економічний університет, з друзями і прекрасними викладачами, завдяки яким я 
здобула освіту і спеціальність, а лондонське відділення Bexhill UK Limited - грамотного керівника »

Почесні випускники про ОНЕУ

Андреас Мойсеос

мер міста Ларнаки (Кипр)
випускник 1977 року



Наукова діяльність університету

До наукової роботи залучено 340 

науково-педагогічних працівників, у 

тому числі: 7 академіків, 4 

заслужених діяча науки і техніки, 1 

член-кореспондент Академії наук, 34 

доктори наук, професори та 210 

кандидатів наук, доцентів.

В університеті постійно видаються 2 

фахові збірники наукових праць, які 

зареєстровані Вищою атестаційною 

комісією України: "Вісник соціально-

економічних досліджень", "Науковий 

вісник" а також англо-українське 

видання університету - електронний 

науковий журнал з відкритим 

доступом «Проблеми економічного 

розвитку»

СТУДЕНТИ УНІВЕРСИТЕТУ АКТИВНО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У НАУКОВІЙ 

РОБОТІ:

•у комплексних кафедральних науково-дослідних 
роботах;

•у фундаментальних та прикладних науково-
дослідних роботах університету;

•у конкурсах наукових студентських робіт (у 2015 
році надано 24 наукові роботи, з них 9 студентів 

отримали призові місця);
•у Всеукраїнських студентських олімпіадах (у 2015 

році у I етапі олімпіад взяли участь понад 1000 
студентів,  найкращі 19 студентів направлено для 

участі у II етапі олімпіад, з них 6 посіли призові 
місця);

•у проведенні на базі ОНЕУ Всеукраїнських 
наукових конференцій студентів та молодих 

вчених (у конференціях різного рівня у 2015 році 
взяли участь понад 2,5 тисяч  студентів);

•у наукових гуртках, семінарах, у засіданнях 
круглих столів, Науковому студентському 

товаристві;
•у виступах з доповідями на університетських, 

міських, регіональних, всеукраїнських та 
міжнародних наукових конференціях та у 

підготовці статей у наукових збірниках ОНЕУ та 
інших ВНЗ (у 10 студентських наукових збірниках 

опубліковано понад 600 наукових статей).

Щорічно багато випускників ОНЕУ одержують рекомендації для вступу 
до аспірантури. Підготовка кандидатів наук ведеться за 10 

спеціальностями. Щорічно в університеті навчаються понад 100 
аспірантів та 60 здобувачів. Випускники аспірантури поповнюють ряди 

викладачів. 



Працевлаштування студентів

Таку діяльність наш університет 
здійснює за допомогою підрозділу 

ОНЕУ  - Кадрового агентства 
«Успіх».

КА «Успіх» є своєрідним місточком 
між студентами і роботодавцями і 

на сам перед сприяє підвищенню їх 
конкурентоспроможності на ринку 

праці.

До самих дієвих заходів щодо працевлаштування

студентів, особливо у випадку відсутності досвіду роботи,

які організує КА «Успіх» є форуми кар’єри, зустрічі з

роботодавцями, презентації компаній, круглі столи з

участю представників бізнесу та викладачів випускових

кафедр і різноманітні ярмарки вакансій. Ярмарки вакансій

проходять у нашому вишу два рази на рік в грудні та

березні.

Для полегшення процесу пошуку роботи для студентів та випускників нашого вишу

існує інформаційний портал http://uspih.ucoz.org

http://uspih.ucoz.org/


Студентське самоврядування

Студентське

самоврядування – це
самостійна громадська
діяльність студентів за різними
напрямками студентського
життя. На кожному факультеті є
своє самоврядування, яке
включає декілька секторів,
кожен з яких відповідає за свій
вид діяльності. Це групи
студентів, що працюють в науці,
навчанні, спорті, PR,
організаторській діяльності,
художній самодіяльності тощо.
Представники органів
студентського самоврядування
беруть участь в управлінні
університетом та розробці
нормативної бази ОНЕУ.

Профспілка студентів займається соціальним
захистом прав студентів, організовує благодійні акції,
належний побут, відпочинок і дозвілля студентів в
гуртожитках, бере участь в організації культурно-масових
заходів, організовує студентські вечірки в популярних клубах
міста, влаштовує захоплюючі поїздки в Карпати, Умань,
Львів та ін. Надзвичайно цікавим та насиченим є відпочинок
у студентському таборі «Економіст» на щорічному проекті
«Яркое лето НарХоза».



Enactus ОНЕУ – це
міжнародна організація
студентів з усього світу.
Команда Enactus ОНЕУ
реалізує бізнес-проекти
соціально-економічного
напряму, спрямовані на
підвищення якості життя
людей. Участь в Enactus ОНЕУ
дає навички підприємництва
та досвід роботи в колективі,
працевлаштування в
міжнародних компаніях,
відвідування спеціальних
тренінгів, захоплююче
дозвілля і нові знайомства. У
проект можуть вступити всі
зацікавлені студенти ОНЕУ.

Студентський клуб – наймасовіше та найяскравіше
об’єднання ініціативних та творчих студентів, які виявляють і
розвивають свій талант в ОНЕУ. Художня самодіяльність в
університеті розвинена на дуже високому рівні, у чому можуть
переконатися всі бажаючі, відвідавши наші концерти. В ОНЕУ має
місце величезна кількість різноманітних заходів, серед яких
можна виділити три основні: «Студентська осінь», «Міс ОНЕУ» і
«Студентська весна», які проходять на кращих концертних
майданчиках міста.



Ковальчук Андрій 

Майстер спорту 
міжнародного класу з карате, 
Чемпіон Європи, Світу 2010, 

2011 років.

Спортивні досягнення студентів

Сітнікова Катерина 

Майстер спорту міжнародного 
класу з парної акробатики, 
двократна чемпіонка Світу, 

Європи.

Збірна команда ОНЕУ з художньої гімнастики: 
зліво на право Овсієнко Мар’яна, Лошак Маргарита, Скибицька 
Ольга, Бевзюк Тетяна – Майстер спорту міжнародного класу з 
художньої гімнастики випускниця ОНЕУ на протязі навчання 

виступала за збірну команду університету, ректор ОНЕУ 
Звєряков М.І., Савельєва Вікторія – майстер спорту з художньої 

гімнастики,Хіміч Дар’я.

Кіщенко Юрій 

Майстер спорту з легкої 
атлетики, учасник Чемпіонату 

Європи,  багаторазовий призер 
чемпіонатів України, 

Всеукраїнської Універсіади.

Савицький Дмитро 

Майстер спорту з легкої атлетики, 
бронзовий призер Чемпіонату Світу 

2008 Світу,  срібний призер 
Чемпіонату Європи 2011(Чехія), 

ввійшов в десятку кращих 
спортсменів Світу з легкої атлетики 

серед юніорів. 



Вісім причин обрати ОНЕУ

Статус університету

Одеський національний 
економічний університет 
це вищий навчальний 
заклад, який знаходиться 
в стані стабільного 
зростання. Авторитет вузу 
відомий далеко за 
межами м. Одеси і 
України. Десятки тисяч 
випускників вузу 
працюють на п'яти 
континентах.

Універсальність 

освіти

Наші випускники готові 
здійснювати свою 
професійну діяльність не 
тільки по своїй 
спеціальності, але і з 
будь-якої іншої, 
пов'язаної з економікою. 
У цьому їх цінність і наша 
заслуга.

Якість освіти

Нашим студентам лекції 
читають автори 
підручників, за якими 
вчиться половина 
українських студентів. 
Наші викладачі затребувані 
як експерти, аналітики в 
усіх сферах діяльності. 
Думка викладача ОНЕУ -
авторитет для державних, 
фіскальних органів, а також 
підприємців будь-якого 
рівня.

Велика кількість 

бюджетних міст

Кількість бюджетних 
місць в нашому 
університеті більше ніж 
на економічні 
спеціальності у всіх вузах 
міста разом узятих. Це 
результат авторитету вузу і 
якості підготовки фахівців.

Міжнародні зв'язки 

Навчаючись в ОНЕУ можна 
безкоштовно отримати ступінь 
бакалавра європейського вузу 
за один рік. З дипломом 
нашого університету можна 
працевлаштуватися як в 
України, так і в інших країнах. 
Випускнику ОНЕУ не потрібні 
додаткові сертифікати та інші 
будь-які документи, що 
підтверджують його 
кваліфікацію. 

Виховання 

лідерських якостей

У нас студенти вирішують 
хто гідний бути переведений 
з контрактної форми 
навчання на бюджетну, як 
витрачати студентський 
бюджет, як зробити більш 
комфортним проживання в 
гуртожитку. У ОНЕУ студенти 
мають право висловлювати 
свої побажання і 
домагатися їх виконання. 

Яскраве студентське 

життя

У нас в особливій шані
студенти, чиї наукові 
дослідження, творчі 
захоплення, заняття 
самодіяльністю і спортом 
прославляють університет і 
роблять студентське життя 
цікавішим і духовно 
багатшим.

НА ПЕРШОМУ МІСЦІ –

СТУДЕНТ

Буквально все в нашому 

університеті налаштоване 

на те, щоб молода людина 

могла отримати освіту 

високого рівня, навчитися 

відстоювати свою 

позицію, застосовувати 

на практиці отримані 

знання та навички. Бути 

затребуваним в 

суспільстві і займати в 

ньому гідне місце.

Напевно, тому, ОНЕУ це 

одна велика родина 

багатьох поколінь. І ця 

зміна поколінь триває 

вже 95 років.



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

м.Одеса, 65082 , вул. Преображенська, 8

Ректор: +38 (048) 723-61-58       Fax 32-04-46

rector@oneu.edu.ua www.oneu.edu.ua www.vk.com/oneu.abiturient

Приймальна комісія: +38 (048) 723-80-73 abiturient@oneu.edu.ua

Відділ міжнародних зв’язків +38  (048) 723-11-81 ird@oneu.edu.ua, george@oneu.edu.ua

Обліково-економічний факультет   +38 (048) 724-37-38 uef@oneu.edu.ua

Фінансово - економічний факультет   +38 (048) 722-38-80  fef@oneu.edu.ua

Кредитно – економічний факультет    +38 (048) 723-02-79  kef@oneu.edu.ua

Факультет міжнародної економіки +38 (048) 725-59-61   fme@oneu.edu.ua

Факультет економіки і управління виробництвом +38 (048) 723-72-94 feup@oneu.edu.ua

Центр вечірньої форми навчання     +38 (048) 723-84-92  cf@oneu.edu.ua

Центр заочної форми навчання  +38 (048) 722-39-09   zaochniy@oneu.edu.ua

Аспірантура +38 (048) 723-69-19 aspirant@oneu.edu.ua
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Запрошуємо до 

Одеського національного економічного університету!

Преображенська, 8, к.109
723-80-73
abiturient@oneu.edu.ua


