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Спеціальність «Управління міжнародним бізнесом» є міждисциплінарною  
 спеціалізацією в рамках міжнародних економічних відносин та 

  особливостей побудови системи  менеджменту господарських структур, які
 виступають їх суб’єктами. Фахівці з управління міжнародним бізнесом 

спеціалізуються на мікроекономічному рівні міжнародних економічних відносин
 (суб’єкти підприємництва, що здійснюють ЗЕД, транснаціональні корпорації, зокрема

їх менеджмент та стратегія розвитку міжнародної діяльності).

Спеціальність «Міжнарподні економічні відносини» є базовою спеціальністю  
яка забезпечує підготовку фахівців в сфері економічної діяльності

  на міжнародному рівні.  Фахівці з міжнародних економічних відносин спеціалізуються
 на макроекономічному рівні міжнародних відносин, які визначаються 
такими поняттями як:світова економіка, міждержавні економічні відносини в 

 контексті взаємодії різних суб’єктів, зовнішньоторговельний баланс країни, участь 
країни в інтеграційних процесах, конкурентоспроможність країни, взаємини з
міжнародними організаціями, сфери регулювання зовнішньоекономічних відносин, тощо.
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- виконавчий директор компанії, яка функціонує в сфері міжнародного бізнесу;

- фахівець з корпоративного менеджменту у міжнародних компаніях;
- фахівець з бізнес-планування міжнародних інвестиційних проектів;

- фахівець із консолідації звітності в підрозділах, розташованих в різних країнах;

- ризик-менеджер в міжнародному бізнесі;

- міжнародний фінансовий аналітик;
- менеджер з міжнародних продажів;
- менеджер міжнародного бізнесу;
- фахівець з міжнародної торгівлі;
- фахівець з міжнародного планування ринку;
- фахівець з міжнародного фінансового планування;

- координатор міжнародної логістики;

- приватний підприємець у сфері міжнародного бізнесу;
- міжнародний PR-менеджер;
- податковий консультант міжнародного бізнесу;

- начальник управління зовнішніх відносин та зовнішньоекономічної
діяльності; 

 - економіст з міжнародної торгівлі, аналітик з інвестицій;
- фахівець по контактах з міжнародними організаціями в сфері економіки;
- директор іноземного представництва, керівник 
спільного підприємства, керівник відділення, комплексу,
філіалу, підприємства з іноземним капіталом; 
- керівник торговельно-економічних місій;
- фахівець з методів розширення ринків збуту;
- викладач закладу вищої освіти ; 
 - перекладач;
- експерт, референт чи консультант в
установах чи підприємствах, де здійснюється
міжнародна економічна діяльність;

Наша робота:

Якщо�Ви�бажаєте�отримати�в�майбутньому�цікаву,�престижну,�затребувану��

і�високооплачувану�роботу�і,�при�цьому,�хочете�залишатись�патріотом�своєї�країни�

і�працювати�на�її�благо,�тоді�не�вагайтесь�-�обирайте�спеціальності,�

пропоновані�кафедрою�мііжнародних�економічних�відносин�

Прикарпатського�наційонального�університету�імені�В.Стефаника,

ВСТУПАЙТЕ�ДО�НАС!�

Кафедра міжнародних економічних відносин 
забезпечує отримання якісної і престижної 
освіти, що поєднує в собі глибоке економічне 
мислення у сфері міжнародних відносин з високим 
рівнем володіння іноземними мовами. Такий симбіоз є 
необхідною вимогою потенційних роботодавців для 
сучасного працівника, який повинен стати ефективною 
ланкою в роботі центральних і місцевих органів 
державної влади,  міжнародних підприємств, установ та 
інституцій, перекладача, викладача вищих навчальних 
закладів та ін.

Наше студенство:
Студенти спеціальностей, які забезпечуються 

кафедрою міжнародних економічних відносин 
Прикарпатського національного університету мають 

унікальну змогу: 
- якісно вивчити кілька іноземних мов;

- паралельно здобути диплом іноземного закладу вищої 
освіти;

- пройти практику-стажування закордоном;
- зробити перші кроки в науковій сфері, ще в стуентські 

роки;
 - освоїти теорію і практику організації  міжнародних 

економічних відносин;
- розвивати власні таланти і захоплення;

 -фахівець в системі апарату Міністерства закордонних
справ України;



Запрошує 

з спеціальностей:

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

на навчання
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073 «Управління міжнародним бізнесом»

Факультет

міжнародних�відносин
�історії,політології�та

Додаткова 

+38 097 399 64 27
інформація:

+38 050 534 26 16

Адреса�спеціальностей

Адреса
Приймальної 

Комісії

�вул.�Чорновола,�1
м.�Івано-Франківськ,

7600,�Україна,�

тел.�77-88-19

факс�(03422)�3-15-74

E-mail:�kmev�pu.if.ua

Гуманітарний�корпус,�ауд.�101

(вхід�з�вул.�Чорновола)

вул.�Шевченка,�57

м.�Івано-Франківськ

76025,�Україна

Тел.:�0342�596060

E-mail:vstup�pu.if.ua
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Перерелік 

���А�також�МАГІСТРІВ�з�зазначених�спеціальностей�

Кафедрою�міжнародних�економічних�відносин�Прикарпатського�національного�університету�ім.�В.�Стефаника�
здійснюється�підготовка�БАКАЛАВРІВ�на�базі�загальної�середньої�освіти�за�спеціальностями:

документів:

292�«Міжнародніі�економічні�відносини»�та�073�«Менеджмент�(Управління�міжнародним�бізнесом)»��
Для�спеціальності�292�«Міжнародні�економічні�відносини»�передбачено�можливість�навчання�
з�2-го�курсу�(на�базі�диплому�«молодщого�бакалавра»,�«молодшого�спеціаліста»,�

здобутого�за�будь-якою�спеціальністю).

на�базі�вже�отриманої�освіти�бакалавра,�
спеціаліста,�магістра�за�будь-якою�

спеціальністю

1.  Заява.
2.  Копія документа, що посвідчує особу;
3.  Копія  документа  державного  зразка  про  
раніше  здобутий  освітній (освітньо-кваліфікаційний)  
рівень, на основі якого здійснюється вступ, ікопія додатка до нього;
4. Копія  сертифіката  (сертифікатів)  зовнішнього  незалежного
оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
5.  Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см, а також електронне
фото шириною 120 пікселів та висотою 150 пікселів;
6.  Копія ідентифікаційного податкового номера

Умови вступу на ОР «БАКАЛАВР»: 

1

2

3

Для вступників на базі середньої освіти

Українська мова та література

Математика

Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Міжнародна економіка

Для навчання за рахунок коштів держбюджету,
юридичних і фізичних осіб 

Для навчання за рахунок коштів юридичних 
і фізичних осіб 

Умови вступу на ОР «магістр»: 

№

 Для вступників на базі молодший бакалавр , молодший спеціаліст (на 2 курс)

К
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Вступне

Умови вступу на ОР «БАКАЛАВР»: 

Для вступників на базі середньої освіти

 випробування

№

1

Базова освітаВступне випробування

Бакалавр, 

Фахове вступне випробування з міжнародних 
економічних відносин

Спеціаліст, 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Умови вступу на ОР «магістр»: 

№

1

Базова освітаВступне випробування

Бакалавр, 

Фахове вступне випробування з міжнародного 
бізнесу

Спеціаліст, 
Єдиний вступний іспит з іноземної мови

https://kmev.pnu.edu.ua/Web-сторінка:

1

2

3

Для вступників на базі середньої освіти

Українська мова та література

Математика

Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Менеджмент

Для навчання за рахунок коштів держбюджету,
юридичних і фізичних осіб 

Для навчання за рахунок коштів юридичних 
і фізичних осіб №

 Для вступників на базі молодший бакалавр , молодший спеціаліст (на 2,3 курс)

К
он

курсн
і  п

редм
ет

и
 

ЗН
О

Вступне
 випробування

Магістр 
Магістр 

http://kmev@pu.if.ua
http://kmev@pu.if.ua
http://kmev@pu.if.ua
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