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ЦЕ ЦІКАВО

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ 
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ:
 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка» 

Навчання здійснюється на базі повної загальної середньої освіти.
Перелік дисциплін освітньо-професійної програми:

o міжнародний економічний аналіз; 
o міжнародний менеджмент;
o міжнародна економічна діяльність України;
o міжнародна економічна інтеграція;
o міжнародні організації;
o міжнародна комерційна логістика;
o економіка зарубіжних країн;
o зовнішньоекономічна діяльність;
o сучасні глобальні ринки;

o інвестування;
o міжнародні освітні системи;
o глобальна економіка;
o міжнародні стратегії економічного розвитку;
o міжнародний ринок праці;
o міжнародні інвестиції;
o міжнародні економічні відносини;
o світова економічна кон’юнктура;
o міжнародна конкурентоспроможність.

За результатами державної атестації випускникам присвоюється кваліфікація «бакалавр з 
міжнародних економічних відносин», «магістр з міжнародних економічних відносин». 
Навчання здійснюється за денною формою навчання.
Термін навчання:

•	 Освітній ступінь «бакалавр» – 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти).
•	 Особи з дипломом ОКР молодшого спеціаліста відповідного напряму підготовки можуть бути 

зараховані на 3 курс.
•	 Освітній ступінь «магістр» – 1 рік 6 місяців  (на основі базової вищої освіти відповідного напряму 

(диплом бакалавра або спеціаліста)).
•	 Вступні випробування: на І курс ОС «Бакалавр»:
Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з трьох дисциплін:
1. Української мови та літератури, 
2. Іноземна мова,
3. або географія, або математика  (за вибором вступника одна з вказаних дисциплін)
•	 на ІІІ курс ОС «Бакалавр»:
фахове випробування
•	 на ОС «Магістр»:
1. Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з іноземної мови
2. Фахове випробування

Національний університет харчових технологій має договірні відносини з факультетом військової 
підготовки Військового інституту телекомунікації та інформатизації НТУУ «КПІ». Це дає 
можливість бажаючим студентам отримати військову підготовку та звання лейтенанта запасу 
Збройних Сил України.
За потреби студенти забезпечуються гуртожитком

Адреса:
01601, м. Київ, вул. Тарасівська, 5, 
кафедра міжнародної економіки  (044)287-97-60, (044)287-96-19
menedger_2012@ukr.net
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ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ СОЛОХА – 
відповідальний секретар журналу «Інтелект ХХІ»,  

доктор економічних наук, професор

Із 2010 року як засновники журналу «Інтелект ХХІ» ми почали спільну наукову діяльність і 
зробили журнал  відомим та затребуваним не лише в нашій країні,  а й за її межами. 

Дмитро був надійним другом, добрим, щирим, життєрадісним. На превеликий жаль, він 
пішов раптово і дуже рано. Напередодні ми з ним спілкувалися, планували зустрітися, але на 
наступний день його серце зупинилося. Проте залишилася світла пам’ять про хорошу людину, 
науковця Дмитра Солоху. 

Нехай душа Дмитра спочиває в оселях праведних, де немає ні хвороби, ні смутку, ні зітхання, 
а вічне життя. 

Головний редактор наукового журналу «Інтелект ХХІ»
С. Гуткевич 


