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Інвестуй та розвивай туристичну діяльність і бізнес
на міжнародному рівні! 

Ми готуємо фахівців, що здатні приймати ефективні управлінські рішення на міжнародних торговельних і
фінансових ринках, володіють практичними навичками здійснення операцій в сфері міжнародної торгівлі
товарами, послугами, капіталом та цінними паперами. В межах освітньої програми Міжнародна
туристична діяльність формуються фахівці, що володіють теоретичними та практичними знаннями про
особливості ринку міжнародного туризму, сучасні тенденції попиту і його географії в області економіки,
менеджменту, інформаційних технологій в сучасному міжнародному туризмі. Відмінністю освітніх програм
є можливість навчання в групі англофонного проєкту з вивченням низки дисциплін англійською
мовою, стажуванням в провідних європейських ЗВО, в тому числі в межах програм подвійного диплому.

Стандарт ЄС MBA Кар'єра
Можливість навчання в англофонному
проєкті з поглибленим вивченням
англійської та другої іноземної мови за
вибором, а також навчання мовою
оригіналу за британськими та канадськими
підручниками

Пільгова можливість вступу на англомовну
МВА програму в Німеччині (навчання
безкоштовне!) International Business on
Developing and Emerging Markets з
отриманням двох дипломів одночасно!

Станьте провідним фахівцем з питань
міжнародної торгівлі, експертом з
інвестування або міжнародної туристичної
діяльності!

Дніпро, вул. Чернишевського 24А, аудит. В-500 
+38 (056) 756 33 60 
+38 (099) 208 72 03 (Анна Вадимівна)
+38 (095) 197 09 95 (Світлана Олегівна)
intern.econom@pgasa.dp.ua

@mepua.pdaba

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ

БАКАЛАВР: ОПП «МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ»
БАКАЛАВР: ОПП «МІЖНАРОДНА ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ»
МАГІСТР: ОПП «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І БІЗНЕС»
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Аналіз та оцінка кон’юнктури світових
ринків;
Міжнародне економічне право;
Міжнародна конкурентоспроможність;
Англійська мова професійного
спрямування;
Міжнародне інвестування та розвиток
ТНК;
Міжнародні комунікації;
Міжнародний маркетинг;
Міжнародна інвестиційна діяльність;
Дипломатичний протокол та етикет.

ДЕ Я ЗМОЖУ ПРАЦЮВАТИ?
Керівник відділу зовнішньоекономічних зв'язків компанії
Керівник валютного відділу банку
Брокер, працівник митної служби
Економіст з міжнародної торгівлі
Менеджер з роботи на міжнародних фінансових ринках
Керівник туристичної фірми
Аналітик зовнішніх економічних та туристичних ринків
Експерт з розвитку туристичної діяльності

АНГЛОМОВНА ОПЦІЯ ПРОГРАМИ!
Не менш як 85% всіх дисциплін викладаються англійською мовою, в тому числі із залученням гостьових лекторів з провідних
європейських університетів. Викладачі програми мають рівень володіння англійською мовою не нижче рівня В2, що
підтверджено міжнародними сертифікатами. Програму розроблено за найкращими іноземними підручниками!

ЗНО
ЗНО1 Українська мова та література
ЗНО2 Математика
ЗНО3 Фізика / Хімія / Іноземна мова / Історія України / Географія / Біологія
                                
                                                         Конкурсний бал розраховується за формулою:  
                                                  0,3 * ЗНО1 + 0,3 * ЗНО2 + 0,3 * ЗНО3 + 0,1 * Атестат

281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
(БАКАЛАВР: ОПП УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 
РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ)
(МАГІСТР: ОПП ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ)                                                    
051 ЕКОНОМІКА
(БАКАЛАВР: ОПП МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І БІЗНЕС)

КАФЕДРА МЕПУА ТАКОЖ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ НА ПРОГРАМІ МВА У НІМЕЧЧИНІ!
По завершенню бакалаврату студенти спеціальності можуть вступити на безкоштовну дворічну програму МВА в Німеччині
International Business on Developing and Emerging Markets з одночасним отриманням диплому європейського зразка і диплому
магістра ПДАБА за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини».

ОПП Міжнародна торгівля 
та інвестування (бакалавр)

ОПП Міжнародна туристична 
діяльність (бакалавр)

ОПП Міжнародна економіка 
і бізнес (магістр)

Економіка зарубіжних країн;
Міжнародна туристична діяльність;
Туристичні ринки світу;
Регіоналізація та глобалізація;
Іноземна мова професійного
спрямування;
Ділова іноземна мова;
Управління міжнародним туристичним
бізнесом;
Міжнародна торгівля туристичними
послугами;
Міжнародна конкурентоспроможність.

Міжнародні ринки криптовалют;
Міжнародні стратегії економічного
розвитку ;
Управління міжнародною
конкурентноспроможністю підприємств;
Іноземна мова професійного
спрямування;
Управління міжнародним бізнесом;
Європейська економічна політика;
Міжнародний бізнес в країнах
Центральної та Східної Європи;
Транснаціональні корпорації.


