
Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» (освітньо-

професійна програма «Міжнародний бізнес»). 

Освітня кваліфікація: Бакалавр міжнародних економічних відносин. 

Професійна кваліфікація: Фахівець з міжнародного бізнесу і перекладу 

(із зазначенням мови). 

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» є комплексною 

спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві виконувати аналітичні та 

управлінські функції відповідного рівня в діяльності центральних та 

місцевих органів виконавчої влади у царині міжнародного ділового 

співробітництва; приймати самостійні, сумлінні та відповідальні рішення у 

сфері управління міжнародними бізнес-процесами в діяльності українських 

та іноземних компаній; займатися дослідницькою та консультаційною 

діяльністю в сфері міжнародного бізнесу. 

Підготовка фахівців з міжнародного бізнесу передбачає вивчення таких 

основних дисциплін професійного спрямування: теорія міжнародних 

економічних відносин, економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України, 

світова економіка та кон'юнктура світових ринків, міжнародна економічна 

інтеграція, регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародні 

валютно-кредитні та фінансові відносини, математика для економістів та 

економічне моделювання, менеджмент та маркетинг у міжнародному бізнесі, 

інформаційно-аналітична діяльність у міжнародному бізнесі, іноземна мова 

спеціальності (із зазначенням мови), теорія і практика перекладу, друга 

іноземна мова (із зазначенням мови).  

Для ОПП «Міжнародний бізнес» предметна царина викладання це 

мікро (корпоративний) рівень зовнішніх для національного господарства 

економічних процесів, чинників та явищ, які визначаються такими 

засадничими поняттями як: зовнішньоекономічна діяльність підприємства, 

організація та техніка зовнішньоторговельних операцій компанії, 

маркетингова та конкурента стратегія корпорації на зовнішньому ринку, 

корпоративний менеджмент у міжнародних компаніях: стратегічний, 

фінансовий, ризик-менеджмент, персоналу, крос-культурний, креативний, 

менеджмент змін тощо; техніко-економічне обґрунтування (бізнес-

планування) міжнародного інвестиційного проекту, галузеві особливості 

міжнародних бізнес проектів тощо. 

Таким чином, освітньо-професійна програма передбачає вивчення 

таких вибіркових дисциплін професійного спрямування: міжнародне 

страхування та оподаткування, стандартизація та сертифікація у 

міжнародному бізнесі, ризик менеджмент у міжнародному бізнесі, ділова 

комунікація та етикет у міжнародному бізнесі, інтелектуальна власність у 

міжнародному бізнесі, організація бізнесу і конкурентна розвідка, сучасні 

стратегії електронного бізнесу, глобальні маркетингові стратегії в 

міжнародному бізнесі, стратегічне управління в міжнародному бізнесі, етика 

і соціальна відповідальність в міжнародному бізнесі, міжнародне бізнес-

адміністрування, бізнес-моделі міжнародної компанії, розвиток 

міжнародного бізнесу в умовах циркулярної економіки, глобальний вимір 



розвитку циркулярної економіки, ціноутворення у міжнародних операціях, 

стартап-підприємництво, репутаційний менеджмент у міжнародному бізнесі, 

комерційна медіація, управління міжнародною конкурентоспроможністю, 

ведення бізнесу на європейських ринках. 

Навчання за освітньо-професійною програмою (ОПП) «Міжнародний 

бізнес» передбачає набуття відповідних знань та прикладних умінь у сфері 

міжнародних бізнес процесів на корпоративному рівні. Специфіка нашої 

ОПП – підготовка фахівців міжнародного бізнесу для потреб підприємств 

регіону (Волинської, Рівненської, Львівської областей тощо), що працюють 

або стратегічно орієнтовані на ведення бізнесу в умовах європейської 

інтеграції. Ще під час навчання студенти орієнтують свої курсові та 

дипломні проєкти на дослідження умов ведення бізнесу в ЄС, 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: ПрАТ «СКФ Україна», СП ТОВ «Модерн Експо», 

Волинській торгово-промисловій палаті, ПрАТ «Волиньхолдінг» (ТМ 

«Торчин»), ПРАТ «Луцьк Фудз», ТзОВ «Тигрес-Люкс», ТОВ АПГ «Пан 

Курчак», ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна» та ін.  

Випускники освітньої програми «Міжнародний бізнес» можуть 

займати первинні посади: менеджер зовнішньоекономічної діяльності, 

менеджер з управління активами міжнародних компаній, менеджер 

міжнародних інвестиційних проектів, економіст-маркетолог, економіст з 

планування зовнішньоекономічної діяльності, економіст з фінансової роботи 

на міжнародних ринках, оглядач з зовнішньоекономічних питань, економіст з 

договірних та претензійних робіт, митний брокер, викладач (асистент) 

вищого навчального закладу, фахівець-аналітик з дослідження кон’юнктури 

міжнародних товарних ринків, консультант з зовнішньоекономічних питань, 

економічний радник, перекладач, аташе, дипломатичний агент, перекладач з 

іноземної мови. 


