
Україно-Австрійська програма 
з експортно-орієнтованого бізнесу – 

вибір успішнього майбутнього

Різноманіття спеціалізацій у галузі економіки досить часто бентежить як абітурієнтів, 
так і їхніх батьків, оскільки правильно зроблений вибір – це запорука професійного 
та особистісного зростання, фінансової стабільності та впевненості у майбутньому. 

У такому випадку необхідно орієнтуватися на глобальні тенденції розвитку світової 
економіки. Сьогодні ми спостерігаємо бурхливий розвиток транснаціоналізації біз-
несу, лібералізації, тобто спрощення міжнародної торгівлі товарами, а також інвес-
тиційної діяльності. Активне залучення України до означених процесів, спрощення 
правил для ведення міжнародної економічної діяльності заохочує бізнесменів тору-
вати цей привабливий, але сповнений викликів шлях. Саме тому фахівець, який во-
лодіє іноземними мовами та орієнтується у міжнародному бізнес-середовищі, буде 
затребуваний ринком праці завжди і всюди. 

Поряд з оцінкою уподобань, вмінь та здібностей майбутнього здобувача вищої освіти 
у сфері міжнародних економічних відносин, хочеться мати впевненість у затребува-
ності спеціальності на ринку праці України, а в разі виїзду за кордон – професійної 
адаптації і там. Однак чи до снаги всім поїхати на навчання за кордон? Чи будете ви 
готові додатково витратити 4 роки власного часу на отримання повноцінної освіти в 
іноземній країні? 

Розуміння таких потреб здобувачів вищої освіти та прагнення нашого навчально-
го закладу до розвитку і пошуку кращих освітніх практик знайшло відображення у 
тандемі Університету економіки та права «КРОК» і Австрійського університету при-
кладних наук (м. Кремс). Результатом тісної співпраці стала інноваційна і перспек-
тивна освітня програма з експортно-орієнтованого бізнесу, що з 2009 року вивчаєть-
ся на факультеті міжнародних відносин Університету «КРОК». 

Випускники цієї спеціалізації вирізняються поміж інших студентів власними амбі-
ціями, цілеспрямованістю, здатністю глобально мислити, вмінням всебічно оцінити 
складну ситуацію та прийняти рішення в умовах невизначеності. І це ще не все, – 
вони володіють інструментами успішних бізнес-комунікацій з представниками різ-
них культур та методами управління мультикультурними командами і міжнародни-
ми проектами. 

Спеціалізація формує широкий спектр компетенцій, тому кожен може знайти свою 
нішу, як-от управління міжнародними проектами та їх фінансування; міжнародний 
маркетинг та продажі; методи фінансування експортної діяльності; управління пер-
соналом у міжнародній компанії; техніки здійснення зовнішньоторговельних опера-
цій.
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Спеціалізована програма підготовки фахівців з експортно-орієнтованого бізнесу 
розроблена міжнародною командою викладачів, які переконані: опановані знання і 
набуті шляхом поєднання аудиторного, дистанційного навчання, практичної підго-
товки та належного рівня самоосвіти практичні навички є запорукою конкурентних 
переваг випускників на ринку праці. Що і слугуватиме сильним поштовхом до побу-
дови успішної кар’єри в Україні та за кордоном.

Помітною особливістю програми є ретельний підбір наукових кадрів та професіона-
лів зі сфери бізнесу, які на власному прикладі демонструють глобальні кар’єрні пер-
спективи і можливості у здобувачів освітнього рівня бакалавра. 

Широко застосовується у навчальному процесі «козирна карта» провідних бізнес-
шкіл – кейсові методики навчання у поєднанні з багаторічним практичним досвідом 
викладачів , котрі працюють на управлінських посадах у міжнародних компаніях. Це 
формує у студентів дуже цінну рису – вміння знаходити шляхи вирішення бізнес-
завдань за допомогою комбінації конвергентного та дивергентного типів мислення; 
здатність поєднувати креативність та логічність в аргументації. 

 На користь спеціалізації говорять і переконливі приклади успішної діяльності тих 
науковців і практиків, які допомагають опановувати знання та набувати нові уміння 
майбутнім фахівцям у сфері експортно-орієнтованого бізнесу. Це заступник дирек-
тора в «Optimum Factor», бізнес-тренер у «Тренінговій компанії Siegel® (Швейцарія) в 
Україні та СНД», начальник відділу маркетингу «Sunflower Communications Group».

Самі ж випускники матимуть змогу працювати у компаніях, що надають консуль-
таційно-інформаційні послуги з питань ведення експортно-імпортної діяльності 
на світових товарних ринках, проведення маркетингових досліджень, формування 
бренду компанії та її продукції на міжнародних ринках, у фірмах, що займаються зо-
внішньоекономічною діяльністю та збутом промислових і споживчих товарів, у між-
народних організаціях, фінансових, банківських і страхових компаніях. 

Випускники Україно-Австрійської програми з експортно-орієнтованого бізнесу 
отримують два дипломи – український диплом бакалавра з міжнародних економіч-
них відносин та австрійський диплом з експортно-орієнтованого менеджменту. 
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