
Український державний університет науки і технологій
Навчально-науковий інститут промислових та бізнес технологій

Кафедра міжнародної економіки,  політичної економії та управління 

пропонує:

магістерського та бакалаврського 

рівнів вищої освіти

Спеціальність 051 ЕКОНОМІКА 
(навчання за денною та заочною формою)

Тривалість навчання:
3 роки 10 місяців (бакалаврат)

1 рік 4 місяці (магістратура)   



МЕТА 

ПРОГРАМИ

➢ Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати

дослідницькі й управлінські завдання з функціонування та розвитку

економічних систем різного рівня, розв’язувати складні задачі і

проблеми у сфері міжнародної економіки в умовах невизначеності та

мінливості зовнішнього середовища.

ФОКУС ТА

ОСОБЛИВОСТІ

ПРОГРАМИ 

➢ Орієнтація на сучасні дослідження в галузі теорії, методології та

практики міжнародної економіки.

➢ Наголос на задачах і проблемах підвищення міжнародної

конкурентоспроможності підприємств (організацій), стратегіях їх

сталого та інноваційного розвитку, посилення конкурентних

позицій на внутрішньому та зовнішньому ринках, набуття

кваліфікації управління соціально-економічними процесами на

мікро-, макро- і мегарівнях, формування здатності генерувати

та впроваджувати нові бізнес-ідеї.

➢ Сприяє формуванню системного, критичного, інноваційно- та

результат-орієнтованого економічного мислення.

Інформація про акредитацію освітньої програми (реєстраційний номер і дата акредитаційного сертифіката, найменування органу

(органів) акредитації): №1033, 18.12.2020 р., Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти терміном дії до 01.07.2026 р.



❑ престижність та актуальність отриманої
спеціальності;

❑ набуття та розвиток фахових компетенцій із
урахуванням потреб майбутніх роботодавців,
які відчувають потребу у професіоналах,
здатних приймати ефективні управлінські
рішення у сфері зовнішньоекономічної
діяльності;

❑ затребуваність на ринку праці;
❑ можливість подальшого навчання в

магістратурі, аспірантурі та докторантурі;
❑ розширення перспектив працевлаштування та

кар’єрного зростання як в Україні, так і за
кордоном.

КОНКУРЕНТНІ РЕЗУЛЬТАТИ та ПЕРЕВАГИ 
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА”      :



❑керівника департаменту / відділу зовнішньоекономічної

діяльності підприємства;

❑керівника міжнародних та інвестиційних відділів банків;

❑економіста в сфері зовнішньоекономічної діяльності

підприємства;

❑менеджера (управителя) з питань комерційної діяльності та

управління;

❑експерта-аналітика та консультанта з зовнішньо-

економічних питань, керівника аналітичного центру;

❑керівника департаментів менеджменту та маркетингу

зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

❑викладача закаладу вищої освіти;

❑керівника профільних структурних підрозділів в органах

державної влади і місцевого самоврядування

та безпосередньо займатися підприємницькою діяльністю в

сфері міжнародного бізнесу.



Під час навчання 
здобувачі беруть 
активну участь у 

студентській  
самодіяльності,
науковій роботі, 

науково-практичних 
конференціях за 

фахом та олімпіадах



• Ви амбіційні, прагнете yспіху та кар'єрного 
зростання?

• Ви відкриті для нових  знань та досвіду?

• Ви бажаєте розширити власний економічний 
світогляд та торувати шлях економічного 
добробуту?

• Ви пов'язуєте своє майбутнє із  
зовнішньоекономічною діяльністю та  
міжнародним бізнесом?

Приєднуйтесь, щоб бути впевненими у майбутньому

МИ 

ЧЕКАЄМО 

НА ВАС !!!



МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС !!!

Більш докладну інформацію про освітньо-

професійну програму  «Міжнародна економіка» 

можна отримати за адресою:  

м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4,  кімн. 201. (кафедра міжнародної 

економіки, політичної економії та управління)

Контакти: тел.: (097) 078 00 83 (з 9-00 до 17-00)

e-mail: mek.nmetau@gmail.com

Гарант бакалаврської ОП - проф., д-р екон. наук 

Віктор Миколайович Тарасевич

Гарант магістерської ОП   - проф., д-р екон. наук 

Олена Олександрівна Завгородня

mailto:mek.nmetau@gmail.com

