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• Міжнародні економічні відносини 
(з обов’язковим вивченням двох 
іноземних мов)

• Міжнародний бізнес, комерція та 
фінанси (англомовна)

Місце освітньої програми «МЕВ» у структурі галузі знань

Галузь знань 29

Галузь знань 292

Освітні програми 

• Міжнародні відносини

• Міжнародні економічні відносини

Наказ МОН України №357 
про затвердження 

стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 292

ОР «Бакалавр» ОР «Магістр» 

• Міжнародні економічні відносини (з 
додатковою кваліфікацією 
«перекладач»)

• Міжнародні фінанси та інвестиції  (без 
додаткової кваліфікації «перекладач»)

• Міжнародна торгівля і фінанси / 
International Trade and Finance»  
(англомовна)

• Міжнародні економічні відносини 
(комерція та фінанси)  заочна

• Міжнародна комерція,  заочна



Ступінь вищої освіти: 
Бакалавр

Освітня програма:
«Міжнародні економічні 

відносини (з обов'язковим 
вивченням двох іноземних 

мов)» 

Спеціальність:  
292 «Міжнародні економічні 

відносини»
Галузь знань: 

29 – «міжнародні відносини»

Ступінь вищої 
освіти та назва 

кваліфікації 

Обсяг освітньої 
програми

Підготовка економістів-міжнародників
з поглибленими знаннями 

та розширеними прикладними навичками у 
галузі міжнародних економічних відносин, 

з професійним знанням іноземних мов
та з широкими можливостями практичного 

працевлаштування 

в Україні та за кордоном

Мета 
освітньої
програми

Студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» 
мають можливість навчатися паралельно в університетах-

партнерах та отримати подвійний диплом



Менеджер з питань комерційної діяльності та управління; економіст з 
міжнародної торгівлі; експерт із зовнішньоекономічних питань; 

професіонал з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ 
та організацій; аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;

аналітик з інвестицій; професіонал у сфері маркетингу, ефективності 
господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної 

власності та інноваційної діяльності; професіонал у сфері державної 
служби; фахівець з методів розширення ринків збуту; фахівець-аналітик з 

дослідження товарного ринку; консультант з економічних питань; оглядач-
аналітик з економічних питань; економічний радник; економіст зі збуту; 

економіст; економіст з договірних та претензійних робіт; дилери та 
брокери із заставних та фінансових операцій; торговельний представник; 

агент з митного оформлення вантажів та товарів; помічник керівника 
підприємств, установ та організацій.

Можливість навчатися за програмами другого 
(магістерського) рівня вищої освіти в Україні та за 

кордоном; за програмами «MBA» («Mini-MBA») у сфері 
міжнародних економічних відносин і суміжних сферах 

професійної освіти та навчання тощо.

до праце-
влаштування 

подальшого 
навчання

Придатність 
випускників



Міжнародні інвестиції

Дисципліни 
циклу 

загальної та 
професійної  
підготовки

75%

Європейська економіка і бізнес 
Економіка європейської інтеграції 

Міжнародна ринкова аналітика 
Світова економічна кон’юнктура

Міжнародна  комерція 

Міжнародна сервісна економіка  

Міжнародні фінанси

Освітня програма 
«Міжнародні економічні відносини

(з обов'язковим вивченням двох
іноземних мов)»  включає 

Дисципліни 
циклу 

вибіркових 
навчальних 
дисциплін

25%

Вибірковий 
спеціалізований 

блок
(спеціалізації)



Випускники бакалаврату 
отримують 

фахівець з 

міжнародних 

економічних 

відносин

Складання 
кваліфікаційного іспиту 
з фахового перекладу 

(іноземна мова)

Виробнича практика
(професійний переклад) 

з іноземної мови

> 75 
балів

> 75 
балів

та фахівець з 

перекладу

освітню кваліфікацію
бакалавр міжнародних економічних 

відносин   60-74 балів 

Нормативні дисципліни
Дисциплін 

спеціалізованого 
(вибіркового) блоку

Комплексний 
кваліфікаційний іспит за 

освітньою програмою

> 75 
балів

> 75 
балів

Практика за фахом в 
міжнародних економічних 
організаціях, державних 

структурах України та 
зарубіжних країн, вітчизняних 

та іноземних компаніях

Професійну кваліфікацію 

фахівець з 

міжнародних 

економічних 

відносин

Професійну кваліфікацію 



Професорсько викладацький склад

Кафедра світового 
господарства і міжнародних 
економічних відносин (1974)   

Кафедра міжнародних 
фінансів (1999)

14 професорів, докторів 

економічних наук, 

12 доцентів, кандидатів 

економічних наук,  

4 асистента



Сертифікати ЗНО для вступу на 

спеціальність (2021 рік)

• Математика 0,4

• Українська мова та література 0,2 

• На вибір: 

іноземна мова, історія України, біологія, 

географія, фізика, хімія                                 0,3

• Додаток до атестата 0,1 

• Математика (≥160);

• Українська мова та література (≥ 140).

• На вибір: (≥ 160)

Іноземна мова

Історія України

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

Ваговий коефіцієнт 
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Чекаємо на Вас!


