Львівський національний університет імені Івана Франка
Економічний факультет
Кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки
Спеціальність «Економіка»
Освітня програма

«Міжнародна

економіка»

Термін та форми навчання

Кваліфікація після
завершення навчання

Підготовка фахівців з міжнародної
економіки відбувається:

на бакалавраті:
- бакалавр з економіки за спеціалізацією
«Міжнародна економіка»

на денній формі навчання

Бакалавр – 3 роки 10 місяців
Магістр – 1 рік 4 місяці

у магістратурі:
- магістр економіки (міжнародна економіка).
Економіст. Перекладач

на заочній формі навчання

Магістр – 1 рік 4 місяці

Наші випускники обіймають у вітчизняних та
міжнародних компаніях, органах державної влади та
представництвах України за кордоном такі посади:









фахівця з міжнародної економіки

Можливості працевлаштування наших випускників
помітно розширюються завдяки вільному володінню
двома іноземними мовами. Додаткова
кваліфікація «Перекладач» дає їм право здійснювати
офіційний переклад ділової документації.






економіста-бухгалтера

економіста-аналітика
фінансового аналітика
консультанта з міжнародного маркетингу,
маркетолога
менеджера
аналітика з дослідження міжнародних ринків

консультанта з питань міжнародної економіки
оглядача міжнародних ринків

Випускники «Міжнародної економіки» мають
можливості успішно продовжити навчання у
магістратурі університетів Західної Європи та
Америки.

аналітика з міжнародних інвестицій та
кредитування















Ви вивчатимете такі основні
дисципліни:
Макро- та мікроекономіка

 організації експорту/імпорту товарів і послуг та

Економіка зарубіжних країн
Статистика
Міжнародна економіка
Міжнародне економічне право
Професійна іноземна мова (англійська)
Друга іноземна мова (німецька, іспанська,
французька)
Міжнародні фінанси






Міжнародний маркетинг

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства



Міжнародні стратегії економічного розвитку
Міжнародний менеджмент
Прогнозування міжнародних економічних
процесів
Облік міжнародних операцій


 Англо-український економічний переклад і





Основною метою освітньої програми
«Міжнародна економіка» є навчити Вас:

професійна комунікація
Міжнародний фінансовий менеджмент
Валютні операції

Аналіз міжнародної фінансової звітності
та інші

Низку дисциплін професійної підготовки
викладають англійською мовою

За детальною інформацією звертайтесь:
79008, м. Львів, просп. Свободи, 18, ауд.107




державного інструментарію регулювання
зовнішньоторговельної діяльності
організації міжнародної фінансовоінвестиційної діяльності
організації міжнародної економічної діяльності
підприємства
обліку та аудиту міжнародних економічних
операцій
адаптації міжнародних стандартів та
нормативів у діяльності вітчизняних
підприємств
аналітично-прогностичному аналізу
міжнародних ресурсних, товарних та
фінансових ринків
виявленню можливих загроз і ризиків у сфері
міжнародного бізнесу та їх нейтралізації
проведення наукових досліджень проблем та
перспектив розвитку міжнародної економіки

Підготовка фахівців відбувається на бюджетній та
контрактній основі.
Вартість одного року навчання
у 2020/2021 навчальному році
на бакалавраті – 26 158 грн
у магістратурі (денна) – 32 698 грн
у магістратурі (заочна) – 22 889 грн

032 239 40 63
http://admission.lnu.edu.ua/

