
Навчання на факультеті міжнародних 
економічних відносин та інформаційних 

технологій –  
твій впевнений крок у майбутнє! 

Спеціальність «Міжнародні економічні 

відносини» 
Стрімке зростання обсягів міжнародної торгівлі, 

залучення іноземних інвестицій, діяльність на національному 
ринку закордонних компаній та інші процеси, пов’язані з 
інтенсифікацією міжнародних відносин, викликають потребу 
в економічному обслуговуванні цих явищ. Це  призводить до 
зростання на ринку праці потреби у спеціалістах, які вміють 
аналізувати закономірності розвитку світового ринкового 

середовища, мають навички ведення ділових переговорів та 
досконало володіють кількома іноземними мовами. Тож у 
наш час професія фахівця з міжнародних економічних 
відносин вважається елітною, високооплачуваною і 
престижною.  

Майбутні фахівці отримають ґрунтовні знання з 
міжнародного менеджменту, світових фінансів, міжнародної 

торгівлі, дипломатичного протоколу та етикету, 
міжнародних стратегій економічного розвитку, практичних 
методів управління зовнішньоекономічною діяльністю. Це 
дає можливість працювати в органах державної влади та 
недержавних організаціях і підприємствах, які здійснюють 
міжнародну діяльність, представництвах транснаціональних 
корпорацій, підприємствах з іноземним капіталом, у бізнес-

структурах усіх сфер економіки України та зарубіжних країн, 
туристичних агенціях, міжнародних консультативних 
центрах тощо, а також у вищих навчальних закладах, 
академічних установах. 

Спеціальність «Маркетинг» 
Орієнтиром сучасного ринку є споживач. В умовах 

ринкової економіки, коли діє сильна конкуренція, головним 
постає завдання задоволення потреб споживачів краще, аніж 
це роблять конкуренти. Успіх бізнесу виробництва та 

продажу багато в чому залежить від спеціалістів у 
сфері маркетингу.  

Маркетолог – це фахівець, функціями якого є 

дослідження ринків, розробка і реалізація товарної і 
цінової політики підприємства, знаходження 
найбільш ефективних каналів товаропросування, 
опрацювання системи стимулювання збуту, вибір 
способів рекламування та інші види робіт, пов’язані 
зі  створенням привабливих для споживача товарів і 
послуг; забезпеченням їх реалізації; підтримкою 
позитивного іміджу підприємства в очах споживачів 

для його подальшого стійкого розвитку. Обов’язками 
маркетолога є вивчення вподобань покупців і 
підвищення рівня товарообігу фірми.  

Спеціальність “Маркетинг” передбачає 
вивчення широкого спектру дисциплін, пов’язаних з 
економікою і підприємництвом, що дозволяє 
випускнику працювати в різних сферах економічної 

діяльності, як у маркетингових, комерційних, 
збутових підрозділах, так і на посадах, пов’язаних з 
управлінням і організацією діяльності підприємств 
різних галузей. 

 

Спеціальність «Журналістика» 
(спеціалізація «Реклама у бізнесі») 

Фахівець з реклами – одна з найцікавіших і 
найпопулярніших на сучасному ринку праці 
професій. Ця спеціальність поєднує в собі творчу й 
економічну складові, відповідає сучасним світовим 
кваліфікаційним стандартам та інноваційним 

тенденціям розвитку ринку праці, користується 
незмінним зростаючим попитом серед роботодавців. 
Реклама – це двигун продажів, а продажі – це 
головне у діяльності будь-якої фірми.  

Студенти отримують знання з реклами у 
взаємозв’язку зі знаннями з різних сфер економічної, 
комерційної, фінансової діяльності підприємств. 

Значна частина навчального процесу присвячена питанням 
сучасного бізнесу, підприємництва, менеджменту, маркетингу, 
що розширює сферу можливого працевлаштування 

майбутнього фахівця.  
Спектр діяльності фахівця з реклами надзвичайно 

широкий, адже він планує рекламні кампанії й координує дії 
тих, хто займається виготовленням реклами – дизайнерів, 
копірайтерів;  визначає концептуальні основи розвитку 
рекламної діяльності та зв’язків з громадськістю; готує й 
поширює інформацію про якість, особливості й переваги 
товарів та послуг; продумує концепцію рекламного продукту; 

контролює рекламний бюджет організацій; створює 
привабливий образ будь-якої особистості чи організації в очах 
громадськості тощо. 
 

 
 
 

 

 
 
 

Спеціальність «Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології» 
Комп'ютерні технології справляють значний вплив на 

розвиток науки, техніки, бізнесу та багатьох інших сфер 
людської діяльності. Спеціальність «Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології» дає можливість студентам отримати 
ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та 
знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, у тому числі 
аутсорсингових і закордонних. Значну кількість вакансій таким 
фахівцям пропонують IT-компанії (для розробки програмного 

забезпечення) та інші галузі економіки (для налагодження, 
підтримки, модифікації існуючого програмного забезпечення).  

Для випускників спеціальності перевагою є можливість 
набути ґрунтовні знання з IT-технологій і з економіки та 
підприємництва, а отже, працювати системним 
адміністратором, у сфері Інтернет-зв’язку, створювати цікаві і 
корисні програми, веб-сайти, 3D-моделі, комп'ютерні ігри, 

отримати роботу як в IT-компаніях, так і в сфері економіки та 
бізнесу. Викладачі випускової кафедри мають досвід 
практичної роботи та постійно спілкуються зі студентами не 
лише в аудиторіях, але й в Інтернеті. 


