Пізнання світу, особливостей міжнародного економічного співробітництва та
опанування іноземними мовами!
Спеціальність

292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Ступінь вищої освіти
БАКАЛАВР
Освітньо-професійна програма:
Міжнародні економічні відносини

Ступінь вищої освіти
МАГІСТР
Освітньо-професійні програми:
Міжнародні економічні відносини

Навчання за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини передбачає підготовку
фахівців для професійної економічної діяльності на міжнародному рівні, які користуються попитом і мають
конкурентні переваги на ринку праці, оскільки є обізнаними про кон’юнктуру не лише вітчизняного, а й
світового ринку, навчені тонкощам ведення міжнародного бізнесу, володіють іноземними мовами та
технікою перекладу, що відповідає вимогам сучасного глобалізованого ділового світу.
Випускники спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини є затребувані підрозділами
зовнішньоекономічної діяльності приватного бізнесу, державних установ, місцевого самоврядування, а
також іноземними компаніями в Україні та за її межами, і в країнах Європейського Союзу зокрема.
•
•
•
•
•
•

НАВЧАЮЧИСЬ У НАС, ВИ ОТРИМАЄТЕ ЗНАННЯ З:
теорії та практики міжнародних економічних відносин;
економічної теорії на макро- і макрорівнях, кон’юнктури світових ринків;
економіки зарубіжних країн, світових цін, інвестиційної діяльності;
міжнародного права, дипломатії та ділової культури;
основ діяльності міжнародних організацій, розвитку інтеграційних процесів транснаціональних
корпорацій;
володіння іноземними мовами, технікою та практикою перекладу.

НАШ ВИПУСКНИК – ЦЕ МАЙБУТНІЙ:
спеціаліст державної служби, дипломатичних та консульських служб;
фахівець з міжнародного бізнесу;
міжнародний фінансовий аналітик;
фахівець з міжнародних продажів;
фінансовий менеджер-міжнародник банківських установ;
фахівець з управління проектами та програмами;
консультант з міжнародного маркетингу;
фахівець з корпоративного менеджменту у міжнародних компаніях;
фахівець з бізнес-планування міжнародних інвестиційних проектів;
фахівець-аналітик з дослідження міжнародного товарного ринку;
перекладач.
ВИПУСКНИКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
МОЖУТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЯ В:
• посольствах України за кордоном, спеціальних місіях, представництвах України в міжнародних
організаціях;
•
консульських установах України;
• відділах зовнішньоекономічних зв’язків державних органів влади різних рівнів;
• підрозділах зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств;
• іноземних підприємствах;
• банківських установах.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

НАШІ ПЕРЕВАГИ:
! наявність державного замовлення на підготовку фахівців;
! доступна вартість навчання на контрактній основі;
! можливість отримання другого диплома європейського зразка у вузах-партнерах Польщі та Португалії;
! семестрове навчання, наукове стажування та практика у вузах-партнерах за кордоном;
! участь у міжнародних програмах, проектах, грантах;
! сучасні інтерактивні методи навчання;

! викладання навчальних дисциплін англійською мовою;
! поглиблене вивчення іноземних мов;
! цікаве та динамічне студентське життя;
! сприяння у працевлаштуванні.

Хочеш вступити
на бакалавра після школи?
Вступ на основі ПЗСО




Діють сертифікати ЗНО 2018-2021 років.
Єдиний перелік дисциплін на бюджетну і контрактну форму
навчання:

Українська мова та література.

Математика.

Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія.
 Мінімальний конкурсний бал зарахування на бюджетну і
контрактну форми навчання для спеціальності
292 «Міжнародні економічні відносини» - 140 балів.

:

Закінчив коледж?
Вступай на скорочену форму навчання – 2 роки і 10 місяців!
Що потрібно:

 Сертифікати ЗНО 2018-2021 років з предметів:
На фіксовану конкурсну пропозицію*:
 Українська мова та література.
 Історія України.
На небюджетну конкурсну пропозицію:
 Українська мова та література.
 Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або
фізика, або хімія.
 Фахове випробування.
 Вступ у відповідності до діючих стандартів.
 Подача документів обов’язкова online (окрім певних категорій)!
*Фіксована конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за кошти
державного або місцевого бюджету.

А ще, ти можеш здобути

ступінь магістра!
Для цього потрібно:

 Успішно скласти фахове вступне випробовування та єдиний
вступний іспит з іноземної мови.

Контакти кафедри міжнародних економічних
відносин:
Адреса:
м. Луцьк, вул. С.Ковалевської, 29
+38 (0332) 78-99-49
(095) 344-33-73
(095) 316-11-38
Ми у соц.мережах:
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014989840745
Іnstagram: instagram.com/mev_lntu.kafedra/?igshid=13y2e8m1c03ck

