ЗАПОРІЗЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Українська мова
та література
(обов’язково)

Іноземна
мова
(обов’язково)
Математика
або географія
(вибірково)

Прохання слідкувати за
переліком ЗНО – можливі
зміни!

Контактна інформація:
Сайт: www.zntu.edu.ua
E-mail: kafedra_mev@zntu.edu.ua
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
ЗНТУ, кафедра Міжнародних економічних
відносин, головний корпус, 2 поверх, ауд.277а,
тел. 061-764-20-76
Завідувач кафедри: професор, д.е.н. Прушківська Емілія Василівна;
Відповідальний за роботу з абітурієнтами:
доцент, к.філ.н. - Мелещенко Анатолій
Іванович, тел.0663022912.

ЗАПРОШУЄМО НА
НАВЧАННЯ

Термін та форми навчання

Освітній рівень: бакалавр;
Термін навчання: 4 роки;
Форма навчання: денна і заочна;
Ліцензійний обсяг: 100+25;
Кваліфікація:
Фахівець
з
міжнародних
економічних відносин.
Освітній рівень: магістр;
Термін навчання: 1,5 роки;
Форма навчання: денна і заочна;
Ліцензійний обсяг: 45+15;
Кваліфікація:
освітня
–
Магістр
із
міжнародних економічних відносин; професійна
– Експерт із зовнішньоекономічних питань,
Економіст, Викладач університетів та вищих
навчальних закладів.

♦ Приймальна комісія:
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 60, 7-ий
корпус, аудиторії 2.1, 2.2
Контактні телефони: (061) 764-24-63 або (061)
769-82-29.

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА
СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ»
♦ Про професію: Інтеграція України в світовий
економічний простір висуває нові вимоги до
підготовки фахівців у сфері економіки. Сучасні
глобалізаційні процеси потребують спеціалістів,
які добре знають тенденції та аналізують
закономірності розвитку світового ринкового
середовища, мають навички ведення ділових
переговорів.
Фахівець із міжнародних економічних відносин
буде затребуваний у недержавних організаціях і
підприємствах, які здійснюють міжнародну
діяльність (міжнародних відділах юридичних
фірм, туристичних агенціях, міжнародних
консультативних центрах тощо).
♦
Освітньо-професійна
програма
«Міжнародний
бізнес».
Фахівці
з
міжнародного бізнесу здатні ефективно діяти в
умовах міжнародної конкуренції та володіють:
методами просування на світові ринки
конкурентоспроможної продукції; аналізом
кон’юнктури ринку; обізнані у сучасних
валютних, кредитних, фінансових інструментах,
які діють на світових ринках капіталів і
фінансових послуг.
Потребу у фахівцях в галузі міжнародного
бізнесу
мають
компанії,
що
ведуть
зовнішньоекономічну діяльність, банки та інші
фінансові установи, державні структури,
посольства і торговельні представництва
України
за
кордоном,
засоби
масової
інформації, що висвітлюють проблематику
міжнародної економічної діяльності.
♦
Фахові
компетентності:
Здатність
розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні
завдання у сфері міжнародних економічних
відносин та у сфері професійної діяльності, що
передбачає застосування новітніх теорій та
методів при здійсненні комплексних досліджень
світогосподарських зв’язків.

 забезпечення
підготовки
прийняття
економічних рішень у міжнародних відносинах;
 підготовка аналітичних документів для
державних структур та дипломатичних установ;
 проведення
моніторингу
ринкового
середовища на національному та міжнародному
рівні;
 забезпечення
економічної
ефективності
підприємництва в компаніях, що здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність.

♦ Випускники цієї спеціальності вміють:
 визначати позиції України в глобальній
системі міжнародної економічної діяльності;
 здійснювати зовнішньоекономічні операції,
досліджувати та ідентифікувати характер і
динаміку фінансово-господарської діяльності
компаній – суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності;
 обирати оптимальну стратегію і тактику
підготовки та ведення сучасних економічних
переговорів;
 аналізувати
зовнішнє
середовище
підприємства,
яке
здійснює
зовнішньоторговельну
діяльність,
обирати
оптимальні форми її організації та методи
проведення зовнішньоторговельних операцій;
 розробляти та оцінювати ефективність
міжнародних інвестиційних проектів, знати
зміст та алгоритм складання інвестиційного
бізнес-плану.

♦ Випускники можуть обіймати посади:
 економіст-аналітик міжнародного бізнесу;
 економіста з міжнародної торгівлі;
 економіста з договірних та претензійних
робіт;
 економіста з планування
зовнішньоекономічних зв’язків;
 економіста з бухгалтерського обліку та
аналізу господарської діяльності;
 аудитора;
 економічного радника;
 фінансового аналітика;
 аналітика з інвестицій;

 аналітика з кредитування міжнародного
бізнесу;
 аналітик світових товарних ринків;
 експерт з фінансово-економічної діяльності;
 фахівець-аналітик з дослідження товарного
ринку;
 консультант з економічних питань;
 фахівець з інвестиційного бізнесу;
 менеджер зовнішньоекономічної діяльності;
 спеціаліст з міжнародного маркетингу;
 торговельний брокер;
 інспектор з експорту;
 митний інспектор;
 начальник відділу (місцеві органі державної
влади, центральні органи державної влади);
 оглядач з економічних питань;
 спеціаліста управління кореспондентських
відносин та міжнародних розрахунків;
 науковий співробітник;
 викладач вищого навчального закладу;
 посади аташе, дипломатичного агента чи
кур’єра, секретаря дипломатичної агенції.
♦ Наші випускники працюють:
у міжнародних організаціях та філіях,
спільних підприємствах, міжнародних
корпораціях;
на посадах у центральних органах і
установах Запоріжжя та України;
банках, інвестиційних фондах,
вітчизняних та зарубіжних підприємствах;
•
у торгово-промисловій палаті та на
телебаченні;
у бізнес-структурах всіх сфер економіки
України та зарубіжних країн;
у вищих навчальних закладах,
академічних установах України та
зарубіжних країн.

