
Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» (освітньо-

професійна програма «Міжнародні економічні відносини»). 

Освітня кваліфікація: Магістр міжнародних економічних відносин. 
Професійна кваліфікація: Економіст-міжнародник, перекладач (із 

зазначенням мови). 

«Міжнародний бізнес» та «Міжнародні економічні відносини» – це 

хоч і одна спеціальність, але дві різні освітньо-професійні програми, що 
мають спільний об’єкт вивчення, а саме – зовнішні для національного 

господарства економічні процеси, чинники та явища. Головна відмінність 

двох освітньо-професійних програм – це різні предметні сфери викладання та 
відповідно знання і вміння випускників.  

Для ОПП «Міжнародні економічні відносини» предметна царина 

викладання – це макро- рівень зовнішніх для національного господарства 

економічних процесів, чинників та явищ, які визначаються такими 
засадничими поняттями як: світова економіка, міждержавні економічні 

відносини, зовнішньоторговельний баланс країни, конкурентоспроможність 

країни у світовому господарстві, кон’юнктура світових товарних ринків, 
вплив прямих іноземних інвестицій на національну економіку, участь країни 

у глобальних та регіональних інтеграційних процесах, взаємини з 

міжнародними економічними організаціями, зовнішньоторговельна політика 

і державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності тощо. 
На рівні магістратури навчання за ОПП «Міжнародні економічні 

відносини» передбачає розвиток у фахівців з наявним освітнім ступенем 

бакалавра поглиблених науково-аналітичних здібностей, уміння моделювати 
складні зовнішньоекономічні процеси, пропонувати шляхи вирішення 

проблемних макроекономічних ситуацій, робити прогнози. Відповідно 

підготовка економістів-міжнародників передбачає вивчення таких дисциплін 

професійного спрямування: методологія міжнародних економічних 
досліджень, регулювання міжнародної економічної діяльності, економічна 

дипломатія, моделі розвитку національної економіки, актуальні проблеми 

світового господарства і міжнародних економічних відносин, стратегічне 
планування та аналітика в міжнародних економічних відносинах, світова 

економічна кон'юнктура, організація міжнародного бізнесу, економічний 

глобалізм, інтелектуальна власність, іноземна мова спеціальності (із 

зазначенням мови), практикум перекладу (із зазначенням мови).  
Специфіка ОПП – підготовка економістів-міжнародників для потреб 

регіональних установ та підприємств (Волинської, Рівненської, Львівської 

областей тощо), що працюють або стратегічно орієнтовані на 

зовнішньоекономічну діяльність в умовах глобалізації. Під час навчання 
магістранти орієнтують свою випускну кваліфікаційну роботу на 

дослідження умов ведення бізнесу в ЄС та інших країнах світу, тактичні та 

стратегічні інтереси регіональних підприємств, проходять практику та/або 
навчаються з елементами дуальної освіти на підприємствах та установах з 

іноземним капіталом і потужною складовою зовнішньоекономічної 

діяльності, а саме: Волинській обласній державній адміністрації, ПрАТ 



«СКФ Україна», СП ТОВ «Модерн Експо», Волинській торгово-промисловій 

палаті, ПрАТ «Волиньхолдінг» (ТМ «Торчин»), ПРАТ «Луцьк Фудз», ТзОВ 

«Тигрес-Люкс», ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна» та ін.  
Випускники магістратури ОПП «Міжнародні економічні відносини» 

працевлаштовуються у представництвах міжнародних компаній, спільних 

підприємствах і підприємствах з іноземним капіталом; у вітчизняних та 

зарубіжних корпораціях, що здійснюють міжнародні бізнес-проекти; у вищих 
навчальних закладах, академічних установах України та зарубіжних країн; у 

профільних галузевих установах та інших відомчих структурах і органах 

державної влади. 
 


