
 

 

Картка освітньої програми 

за спеціальністю  

292 «Міжнародні економічні відносини» 

Educational program card 

Specialty 

292 - International Economic Relations 

Освітня програма (спеціалізації, якщо є) 

«Міжнародний менеджмент і маркетинг» 
Educational program 

(specializations, if there is any) 

International management and marketing 

Освітній ступінь  
Магістр 

Educational level  
Master’s-degree 

Професійна кваліфікація (якщо надається) 

2441 - «економіст-міжнародник»,   

2444.2 - «перекладач» 

Professional qualification (if applicable) 

2441 - «economist-internationalist», 

2444.2 - «translator» 

Кількість навчальних семестрів 3 Quantity of study 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  

31000 грн за рік для громадян України (мова 

навчання англійська) 

Tuition fees 58,800 UAH per year for foreign 

students, UAH 49350 per year for Ukrainian 

citizens (instruction to be held in English) 

Предмети, що вивчаються (основні фахові) 

Міжнародний корпоративний менеджмент; 

Методологія наукових досліджень в галузі 

міжнародного бізнесу; 

Практикум перекладу; 

Бізнес-економікс; 

Міжнародне право бізнесу; 

Організаційна поведінка і кроскультурний 

менеджмент; 

Методи прийняття управлінських рішень в 

міжнародному бізнесі; 

Міжнародний менеджмент людських ресурсів та 

бізнес-етика; 

Subjects which are studied (the main 

professional ones) 

International Corporate Management; 

International Business Research; 

Practice of Translation; 

Business Economics; 

International Business Law; 

Organizational  Behavior and Cross Cultural 

Management; 

Quantitative Reasoning for Decision Makingin 

International Business; 

Human Resource Management and Business 

Ethics; 

Наявність виробничої практики  
Науково-виробнича (переддипломна) практика 

Availability of productive practice 

Scientific-productive (pre-diploma) practice 

Сторінка інституту 

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

ess/about_the_department/ 

http://knu.ua/ua/departments/ir/ 

Webpage of Institute/Faculty 

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

ness/about_the_department/ 

http://knu.ua/ua/departments/ir/ 

Короткий опис програми та спеціалізації  
Метою освітньої програми є підготовка 

фахівців з міжнародного бізнесу із 

професійним знанням декількох іноземних мов 

та з широкими можливостями практичного 

працевлаштування в Україні та за кордоном. 

Програма дозволить студентам поглибити 

Outline of the program and its specializations. 

The purpose of the educational program is to train 

experts in International Business with the 

professional knowledge of several foreign 

languages and with a wide range of practical 

employment opportunities in Ukraine and abroad. 

The Program allowы students to extend their 



 

знання з міжнародної економіки, шляхів та 

інструментів її регулювання; аналізувати 

способи практичного застосування 

маркетингових концепцій, принципів, стратегій 

та методів, а також фундаментальних підходів 

до розуміння ринків, конкуренції, портфелів 

пропозицій продуктів та управління брендами; 

аналізувати поточні тенденції  у  менеджменті 

міжнародних фінансів, фінансової 

інфраструктури, логістики, інновацій  та 

інвестицій. 

knowledge of international economy, ways and 

instruments of its regulation; to analyze ways of 

practical application of marketing concepts, 

principles, strategies and methods as well as 

fundamental approaches to understanding 

markets, competitors, portfolios of product 

offerings and brand management; to analyze 

current tendencies in international finance, 

financial infrastructure, logistics, innovation and 

investment management etc. 

 


