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• Програми підготовки студентів на кафедрі ЗЕТ та ЕП

узгоджуються з програмами кращих ВНЗ ЕС та США,

що дозволяє студентам продовжувати навчання за

кордоном.

• Спеціальність дозволяє випускникам працювати в на

посадах економістів організацій, аналітиків, фахівців,

викладачів в:

• - приватних організаціях;

• - державних установах;

• - навчальних закладах;

• - випускники мають можливість продовжити навчання у

аспірантурі ОНЕУ

Фундаментальна освіта дозволяє випускникам легко 

адаптуватися до будь-яких умов діяльності!

Навчатись та працювати!
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На кафедрі створені умови для надання

студентам можливості реалізувати свої бажання та

виявити здібності до наукової роботи.
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Науково-дослідна робота студентів

- ділові ігри,

- тренінги,

- рішення проблемних ситуацій,

- розробка презентацій,

- підбір та систематизація наукових

матеріалів.

Регулярно видаються збірники наукових праць 

студентів



Основні форми наукової роботи 

студентів

• виступ з доповідями на наукових конференціях,

• участь у комплексних кафедральних науково-

дослідних темах; 

• участь у бюджетних фундаментальних та 

прикладних науково-дослідних роботах університету; 

• участь у конкурсах наукових студентських робіт; 

• участь у «круглих столах»; 

• участь у студентських олімпіадах; 

• участь у наукових студентських гуртках та наукових 

семінарах.
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Студентське   життя

За допомогою студентського 

самоврядування систематично проводяться

- конкурси художньої самодіяльності,

- вечори відпочинку,

- туристичні поїздки,

- спортивні заходи
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ЗАПРОШУЄМО ДО НАШОЇ ДРУЖНЬОЇ ВЕЛИКОЇ 

ФАКУЛЬТЕТСЬКОЇ РОДИНИ !!!



Наші координати

Адреса: вул. Преображенська 8, ауд. 214
Спеціальність «Економіка»

Спеціалізація «Теорії та моделі управління 

економікою»

Телефон: 723-82-79 

E-mail: k.zet@oneu.edu.ua
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№ 

з/п

Перелік конкурсних 

предметів

Вага 

предметів 

сертифікату 

ЗНО

Мінімальна 

кількість балів для 

допуску до 

участі в конкурсі

1. Українська мова та 

література 

0,4 100

2. Математика 0,2 100

3. Іноземна мова, або 

географія

0,3 100


