НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВА
Здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на вітчизняному та світовому ринках, які успішно орієнтуються на
тенденції розвитку економіки, володіють комп’ютерними технологіями, знають декілька іноземних мов. Студенти інституту мають всі можливості для занять
громадською та науково-дослідною роботою, спортом, художньою самодіяльністю. Серед них чимало переможців і призерів всеукраїнських та міжнародних олімпіад
і турнірів.
Напрям: 6.030601 "Менеджмент" (бакалавр), спеціалісти спец. 7.03060101
та магістри спеціальностей 8.03060101 "Менеджмент організацій і
адміністрування", 8.03060102 "Менеджмент інноваційної діяльності",
8.03060103 "Менеджмент природоохоронної діяльності"
Випускники
напряму
підготовки
«Менеджмент» мають змогу працювати
фахівцями різних підрозділів підприємства для
підвищення його ефективності, науковими
співробітниками в економічній сфері, а також
керівниками в організаціях малого та
середнього бізнесу. Основними об’єктами їх
діяльності є управління структурними підрозділами, операційними
системами та процесами в організаціях; науково-дослідна та науковопедагогічна діяльність. Крім того вони можуть працювати на посадах
менеджерів у сфері фінансового лізингу, системного управління якістю,
операцій з нерухомістю, соціальної та корпоративної відповідальності.
Випускники магістратури "Менеджмент природоохоронної діяльності"
можуть також працювати керівниками природоохоронних організацій, на
посадах менеджерів як у сільському, мисливському, лісовому, рибному та
водному господарствах, так і менеджерами екологічних систем, в
агробізнесі, будівництві та промисловості.
Напрям: 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці"
(бакалавр), спеціалісти спец. 7.03050501 та магістри 8.03050501
"Управління персоналом та економіка праці"
Випускники напряму підготовки «Управління
персоналом та економіка праці» мають
наступні
можливості
працевлаштування:
економіст з праці; експерт з умов праці; експерт
з регулювання соціально-трудових відносин;
інженер з організації праці і підготовки кадрів;
фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів; менеджер з
персоналу; менеджер з найму, адаптації, оплати праці та мотивації
персоналу; інспектор з кадрів; організатор персоналу; фахівець з найму
робочої сили; інспектор з виплати пенсій; соціальний працівник;
менеджер з пенсійного страхування; викладач вищого навчального
закладу; науковий співробітник.
Напрям: 6.030504 "Економіка підприємства"(бакалавр), спеціалісти спец.
7.03050401 та магістри 8.03050401 "Економіка підприємства"
Випускники напряму підготовки «Економіка
підприємства» отримують диплом економіста
державного зразка, який надає можливість займати
такі посади: економіст підприємства, економіст
планового відділу, економіст з праці, економіст
відділу
матеріально-технічного
постачання,
економіст відділу статистики, економіст фінансового
відділу,
економіст
обчислювального
центру,
начальник планового відділу, економічний радник керівника, аналітик,
керівник виробничого підрозділу, керівник підприємства, установи,
організації, викладач тощо.
Напрям: 6.030509 "Облік і аудит" (бакалавр), спеціалісти спец. 7.03050901
та магістри 8.03050901 "Облік і аудит"
Випускники напряму підготовки «Облік і аудит»
є конкурентоспроможними на ринку праці,
успішними в підприємницькій діяльності та на
державній службі, обіймають високі посади
керівників і провідних фахівців на підприємствах
різних форм власності, у фінансових та кредитнобанківських установах, в органах податкової
адміністрації, фінансової служби, Державному казначействі, у Пенсійних
та фінансових фондах, у страхових компаніях, підприємствах
агропромислового комплексу, торговельному бізнесі; інших галузевих
підприємствах малого та середнього бізнесу.
Напрям: 6.030508 "Фінанси і кредит" (бакалавр), спеціалісти спец.
7.03050801 та магістри 8.03050801 "Фінанси і кредит"
Випускники напряму підготовки «Фінанси і
кредит» можуть працювати в банках; фінансовокредитних установах; небанківських фінансовокредитних установах; державних адміністраціях;
державній податковій інспекції; контрольноревізійній службі; державному казначействі
України; промислових, будівельних, водогосподарських організаціях, підприємствах агропромислового комплексу,
організаціях сфери послуг та торгівлі, інших галузевих підприємствах
малого та середнього бізнесу; середніх та вищих навчальних закладах.

Галузь знань «Специфічні категорії», спеціальність 8.18010017
«Економіка довкілля та природних ресурсів» (магістр)
Випускники магістратури можуть працювати в
системі
державних
органів
управління
природоохоронною діяльністю; на підприємствах,
в організаціях, асоціаціях різних форм власності,
які використовують у своїй виробничій і
комерційній діяльності природні ресурси; у
науково-дослідних і проектно-конструкторських
установах, тематикою досліджень яких є
природоохоронна діяльність; консультантом з
економічних питань; в громадських об'єднаннях, що займаються охороною
навколишнього природного середовища.
Напрям: 6.130507 "Маркетинг" (бакалавр)
Маркетолог – одна з найпотрібніших і
найзатребуваніших професій на регіональному
ринку праці з наступними можливостями
працевлаштування: керівник з логістики,
постачання та збуту; економіст зі збуту;
консультант з маркетингу; рекламіст; фахівець з
методів розширення ринку збуту; фахівець із
зв'язків з громадськістю та пресою; фахівець-аналітик із дослідженням
товарного ринку; брокер; дилер; маклер; товарознавець.
Напрям: 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність"
(бакалавр)
Фахівці
напряму
підготовки
«Документознавство
та
інформаційна
діяльність» матимуть змогу працювати на таких
посадах, як: документознавець; менеджер з
інформації; референт;
помічник керівника;
організатор діловодства; інспектор з кадрів;
фахівець, інженер з науково-технічної інформації; архівіст.
Напрям: 6.030503 "Міжнародна економіка" (бакалавр)
Випускники напряму підготовки " міжнародна
економіка" зможуть обіймати посади: експерт із
зовнішньоекономічних питань; консультант із
зовнішньоекономічної діяльності підприємств;
радник в органах державної влади з питань
міжнародної економічної діяльності; аналітик із
міжнародної
економічної
діяльності
в
контролюючих органах; оглядач із міжнародної
економічної діяльності в ЗМІ; керівник відділу зовнішньоекономічної
діяльності підприємств і установ; науковий співробітник; викладач і з
дисципліни "міжнародна економіка"; керівник міжнародних проектів і
програм; співробітник міжнародних організацій та їх філіалів; економіст,
менеджер в мультинаціональних компаніях.
Напрям: 6.030502 "Економічна кібернетика" (бакалавр)
Випускники напряму підготовки «Економічна
кібернетика»
працевлаштовуються
на
підприємствах виробничої та невиробничої
сфери, у фінансових установах, органах
державного управління, вищих навчальних
закладах, фінансових інспекціях та податкових
управліннях, органах соціального забезпечення,
IT-компаніях тощо.
Напрям: 6.030401 "Правознавство" (бакалавр)
Випускники напряму підготовки "Правознавство"
отримають ґрунтовні знання, що необхідні для
правотворчої та правозастосовної діяльності в органах
державної влади та місцевого самоврядування,
внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, судах, а також в
юридичних службах підприємств різних форм власності,
установах та організаціях, в освітніх і наукових закладах.
Галузь знань "Державне управління", спеціальність 8.15010002
"Державна служба" (магістр) (на базі ОКР
«спеціаліст»)
Випускники магістратури можуть обіймати такі
посади: керівні працівники апарату місцевих органів
державної влади; менеджери (управителі) у сфері
досліджень та розробок, з права, бухгалтерського
обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань
комерційної діяльності, управління; професіонали державної служби;
секретарі адміністративних органів.

