
 

 

КАРТКА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ 

ПРОГРАМИ 

 за спеціальністю №292 «Міжнародні 

економічні відносини» 

Summary of educational program 

Program Subject Area:  International economic 

relations (Code 292) 

Освітня програма (спеціалізації, якщо є) 

Міжнародне підприємництво 

 (Міжнародне торговельне підприємництво) 

Educational program (specializations, if 

applicable) International entrepreneurship 

(Entrepreneurship in  International Trade) 

Освітній ступінь  
Магістр 

Educational level  
Master (MA)  

Професійна кваліфікація (якщо надається) 

Економіст-міжнародник,  

Перекладач,   

Professional qualification (if applicable) 

Specialist in International Economic Relations, 

Interpreter 

Кількість навчальних семестрів 3 No. of semesters 3 

Мова навчання англійська Language of tuition English 

Початок навчання 2018 Beginning of study 2018 

Закінчення навчання 2020 End of study 2020 

Ліцензійний обсяг 15 Licensed number of attendees 15 

Вартість навчання 58800 грн за рік для 

іноземних студентів  

49350 грн за рік для громадян України (мова 

навчання англійська) 

Tuition fees 58,800 UAH per year for foreign 

students,  

49350 UAH per year for Ukrainian citizens 

(Language of tuition English)  

Предмети, що вивчаються (основні фахові) 

Методологія наукових досліджень в галузі 

міжнародних економічних відносин  

Стратегії і організація міжнародного  

підприємництва  

Інтелектуальна власність та інновації в 

міжнародному підприємництві  

Фінанси  міжнародного підприємництва  

Практикум перекладу  

Міжнародний  інвестиційний менеджмент  

Правове регулювання міжнародного  

підприємництва 

Податковий менеджмент у міжнародному 

підприємництві  

Кросс-культурне середовище міжнародного 

підприємництва  

Глобальні Інтернет-системи  підприємництва 

Courses (major subjects) 
Methodology of International Economic Relations 

Research  

Strategies and Management of International 

Entrepreneurship 

Intellectual Property and Innovations in 

International Entrepreneurship 

International Entrepreneurial Finance 

Practice of Translation 

International Investment Management  

Legal Concerns  of International  

Entrepreneurship  

Tax  Management in International 

Entrepreneurship  

Cross-culture business environment  

Global online entrepreneurship 

Наявність виробничої практики  
Виробнича  (переддипломна) практика 

Internship  
Field Practice (Pre-Diploma Internship) 

Сторінка інституту 

http://www.iir.edu.ua/education/international_econo

mic/about_the_department/ 

 

Webpage of Institute/Faculty 

http://www.iir.edu.ua/education/international_eco

nomic/about_the_department/ 

 

Короткий опис програми та спеціалізації  
Мета програми: 

Outline of the program and its specializations 
The goal of the educational program is: 

http://www.iir.edu.ua/education/international_economic/about_the_department/
http://www.iir.edu.ua/education/international_economic/about_the_department/
http://www.iir.edu.ua/education/international_economic/about_the_department/
http://www.iir.edu.ua/education/international_economic/about_the_department/


 

формування фахівця, здатного вирішувати 

сучасні завдання і проблеми практичного та 

методологічного характеру в галузі 

міжнародного підприємництва. 

 

Основний фокус освітньої програми та 

спеціалізації: 

вища освіта за спеціальністю міжнародні 

економічні відносини. Акцент на дослідницькій 

та управлінській діяльності у сфері 

міжнародного підприємництва.  

 

Особливості програми: 

структури курсів відповідають найвищим 

стандартам освітніх програм провідних 

університетів світу. Адаптивність освітньої 

програми до зовнішніх соціально-економічних 

викликів. Програма надає можливість брати 

участь в програмах академічної мобільності. 

 

Придатність до працевлаштування: 

випускники можуть працювати в міжнародних 

компаніях; здійснювати консультування з питань 

комерційної діяльності й керування, при 

дослідженні кон'юнктури міжнародних ринків 

товарів і послуг, в інших видах міжнародного 

виробництва та посередництва. 

the formation of a specialist capable of solving 

contemporary problems and problems of practical 

and methodological character in the field of 

international entrepreneurship. 

 

The main focus of the educational program and 

specialization: 

higher education in the specialty international 

economic relations. Emphasis on research and 

management in international business. 

 

Features of the program: 

structures of courses meet the highest standards of 

educational programs of leading universities. 

Adaptability of the educational program to 

external socio-economic challenges. The program 

provides an opportunity to participate in academic 

mobility programs. 

 

Employment capacity: 

graduates can work in international companies; to 

conduct business advisory and management 

consulting in the study of the international goods 

and services` markets, or in other types of 

international production and intermediation. 

 


