
 

Державний ВНЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ФАКУЛЬТЕТ   МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

МЕНЕДЖМЕНТ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня   –   СПЕЦІАЛІСТ   чи ступеня  -  МАГІСТР 
НА БАЗІ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВР, СПЕЦІАЛІСТ ЧИ МАГІСТР 

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ» 

Кваліфікація – магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
Термін та форма навчання на базі освітнього рівня бакалавр, спеціаліст чи магістр: 

– очна (денна, вечірня): магістр – 1 рік 5 місяців, спеціаліст – 1 рік; 
– заочна: магістр – 1 рік 8 місяців, спеціаліст – 1 рік 5 місяців 

 

Інтеграція економіки України у всесвітню економіку потребує підготовки фахівців високої 
кваліфікації здатних ефективно управляти національним підприємством - суб'єктом 

зовнішньоекономічної діяльності 
 

Під час вивчення в університеті наступних дисциплін: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 
«Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції», «Міжнародний маркетинг», «Аналіз зовнішньоекономічної 
діяльності», «Управління бізнес-процесами у зовнішньоекономічної діяльності» - студентам надаються знання, 
формуються навички та уміння професійної та практичної підготовки за обраною спеціалізацією 

 

Випускники можуть працювати 
Магістр: заступниками керівників підприємства; начальниками відділу зовнішньоекономічних зв’язків; 
заступниками начальника відділів: постачання, транспортно-експедиторського, збуту, логістики, маркетингу, 
підготовки кадрів; менеджерами підрозділів зовнішньоекономічної діяльності, персоналу; головними диспетчерами з 
міжнародних перевезень; економістами з міжнародної торгівлі; експертами й консультантами із 
зовнішньоекономічних питань; фахівцями державної митниці, банків, торгово-комерційних організацій; 
декларантами на державній митниці, агентами з митного оформлення вантажів та товарів; викладачами вищого 
навчального закладу та професійних навчально-виховних закладів; молодшими науковими співробітниками з методів 
навчання, ефективності підприємства, раціоналізації виробництва; методистами з економічної освіти; економічними 
радниками або консультантами з економічних питань 
Спеціаліст: заступниками керівників підприємства; начальниками відділу зовнішньоекономічних зв’язків; 
заступниками начальника відділів: постачання, транспортно-експедиторського, збуту, логістики, маркетингу, 
підготовки кадрів; менеджерами підрозділів зовнішньоекономічної діяльності, персоналу; головними диспетчерами з 
міжнародних перевезень; економістами з міжнародної торгівлі; експертами й консультантами із 
зовнішньоекономічних питань; спеціалістами державної митниці, банків, торгово-комерційних організацій; агентами 
з митного оформлення вантажів та товарів; викладачами професійних навчально-виховних закладів 

 

Додаткові можливості 
 отримання другої (паралельно) вищої освіти 
 поглиблення мовної підготовки в спеціалізованих 

центрах 
 співпраця протягом усього терміну навчання з 

потенційними роботодавцями 
 стажування за кордоном 
 участь в Міжнародних школах, наукових конференціях, 

виступи з доповідями, публікація статей, відвідування 
лекцій провідних фахівців з менеджменту 

 продовження навчання в аспірантурі та отримання 
наукового ступеня доктора філософії з економічних наук 

 

Кафедра менеджменту виробничої сфери: м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19, 4-й корпус, 3-й поверх, кімната №64, тел. (0562) 46-99-36 
Адреса офіційного сайту: mvs.nmu.org.ua 

 

Директор інституту економіки, завідувач кафедри менеджменту 
виробничої сфери, професор, д.е.н.          Швець Василь Якович,  

4-й корпус, 3-й поверх, кімната  №63, тел. (0562) 47-39-97 

Декан факультету менеджменту, професор, д.е.н. 
 Бардась Артем Володимирович, 

 4-й корпус, 3-й поверх, кімната  №64-а, тел. (0562) 47-23-77 

З  нами  ви  досягнете  більшого! 


