
Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»,  

спеціалізація «Міжнародна логістика і митна справа» 
 

Кваліфікація: 
бакалавр з міжнародних економічних 

відносин, міжнародної логістики і митної 

справи (4 роки)  

Сертифікати ЗНО:(попередні дані на 2018 р.) 

1. українська мова та література. 

2. іноземна мова. 
3. математика або географія 

 

Професійно-орієнтовані дисципліни: 
 

 вступ до спеціальності міжнародні 

економічні відносини,  

 економіка підприємства,  

 економіка України,  

 економіко-математичне моделювання 

світогосподарських процесів,  

 іноземна мова та переклад,  

 країнознавство,  

 логістика,  

 макроекономіка та мікроекономіка,  

 митна експертиза,  

 міжнародна логістика,  

 міжнародне публічне і приватне право,  

 міжнародні економічні відносини,  

 міжнародні організації,  

 міжнародна інформація й 

інформаційно-аналітична діяльність,  

 міжнародні фінанси 

 облік і аналіз ЗЕД,  

 основи логістики,  

 основи митної справи,  

 світова економіка,  

 система технологій,  

 стандартизація та сертифікація товарів 

і послуг 

 теорія і практика зовнішньої торгівлі,  

 товарознавство,  

 управління ЗЕД. 

 

Бази практик: 
 

 Центральні ограни виконавчої влади в Україні (в т.ч. Міністерстві закордонних справ 

України); 

 Харківська обласна державна адміністрація: Департамент економіки і міжнародних 

відносин;  

 Харківська міська рада: Департамент міжнародного співробітництва; 

 Харківська торгово-промислова палата; 

 транспортні / логістичні компанії; 

 митниця; 

 державні та приватні підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, 

тощо. 
 

Місця майбутнього працевлаштування випускників: 
 

 Центральні ограни виконавчої влади в Україні (в т.ч. Міністерстві закордонних справ 

України); 

 митна служба; 

 департаменти розвитку транспорту та інфраструктури на регіональному та 

міжнародному рівнях; 

 експортно-імпортні та логістичні відділи компаній та корпорацій (зокрема: «Філіп 

Морріс Україна», «САН ІнБев Україна» та ін.); 

 сфера міжнародних перевезень. 
 

Випускники спеціалізації «Міжнародна логістика і митна справа» вміють 

використовувати підходи до планування постачальницької, виробничої, збутової, 

транспортної, складської діяльності; здатні приймати участь у регулюванні, контролюванні, 

управлінні та здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства, співпраці з 

митними органами; володіють декларативними і процедурними знаннями в сфері 

міжнародних перевезень та керуванні потоками; виконують аналітичну роботу в сфері 

міжнародної економічної діяльності, кваліфіковано проводять бізнес-переговори. 


