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Кафедру міжнародних економічних відносин створено 5 серпня 1998 року наказом 
ректора Волинського державного університету імені Лесі Українки № 120-3. Першим її 
завідувачем був кандидат економічних наук, доцент Андрій Артемович Сищук. З 2001 
до 2007 р. її очолювала кандидат географічних наук, доцент Валентина Степанівна Кор-
чун. З 2007 до 2019 р. завідувачем була доктор економічних наук, професор Наталія 
Володимирівна Павліха, а кафедра отримала свою сучасну назву.  З 2019 р. завідува-
чем кафедри є доктор економічних наук, професор Андрій Олексійович Бояр.

Зростає науковий потенціал кафедри. За час її функціонування працівниками захи-
щено дві докторські (Н. В. Павліха – 2007 р. та А. О. Бояр – 2015 р.) та 5 кандидатських 
дисертацій (Н. З. Щербата – 2010 р., І. В. Кицюк – 2013 р., К. Ю. Деделюк – 2014 р., 
В. В. Кухарик – 2015 р., О. А. Корнелюк – 2018 р.), отримано вчені звання професора 
(Н. В. Павліха), доцента (А. О. Бояр, І. С. Скороход). Високою є частка молодих вчених.

Викладачі кафедри регулярно підвищують кваліфікацію шляхом навчання в аспіран-
турі, докторантурі, проходять наукове стажування у ВНЗ України (Інститут міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівський наці-
ональний університет імені Івана Франка), Польщі (Університет імені Марії Склодовської-
Кюрі (м. Люблін), Державна вища професійна школа (м. Хелм) тощо.

З року в рік зусиллями співробітників публікуються десятки наукових та навчально-
методичних праць, організовуються і проводяться наукові заходи національного і між-
народного рівнів, зміцнюються зв’язки з колективами вищих навчальних і наукових за-
кладів України та зарубіжжя. Розширюється перелік спеціальностей (спеціалізацій), за 
якими здійснюється підготовка здобувачів наукового ступеня, та рівнів вищої освіти. Так, 
з 2015 р. відкрито магістратуру зі спеціальності «управління проектами». ліцензується 
підготовка докторів філософії за спеціальністю «міжнародні економічні відносини».

Рік утворення: 1998
Чисельність персоналу: 10
Завідувач: доктор економічних 
наук,професор    
БОЯР Андрій Олексійович

Історія
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Наука

Науково-педагогічні працівники кафедри ефективно поєднують викладацьку ді-
яльність із науково-дослідною роботою. Щорічно публікуються десятки наукових і 
навчально-методичних праць. Сукупний науковий доробок штатних працівників, докто-
рантів і аспірантів кафедри за увесь період її функціонування перевищує 1 тис. публі-
кацій, з яких близько 60 монографій, 30 навчальних посібників, 350 статей у фахових 
виданнях України, 40 статей зарубіжних рецензованих періодичних виданнях (у тому 
числі у журналах Scopus та Web of Science Core Collection).

Інтереси науковців кафедри охоплюють фактично усі сфери міжнародних економічних 
відносин, серед яких міжнародний бізнес та торгівля (Н. Науменко, І. Скороход, І. Кицюк), 
європейська інтеграція (А. Бояр, Н. Науменко, К. Деделюк), міжнародна конкурентоспро-
можність та інноваційний розвиток (Н. Павліха, К. Деделюк), міжнародна транспортна 
логістика (Н. Науменко), міжнародна трудова міграція (Н. Науменко, О. Тоцька), економіч-
на дипломатія (К. Деделюк), міжнародні фінансові та монетарні відносини (Н. Науменко,        
А. Сищук), транскордонне співробітництво (О. Корнелюк), зовнішньоекономічні зв’язки та 
політика України (Н. Павліха, А. Сищук, І. Кицюк, О. Тоцька), наднаціональне бюджетуван-
ня (А. Бояр), регіональний розвиток (Н. Павліха, І. Скороход, О. Корнелюк), тощо.

На кафедрі виконувалась науково-дослідна держбюджетна тематика: «Єврорегіон 
«Буг»: передумови та стратегічні пріоритети сталого просторового розвитку», «Єврорегіон 
«Буг»: ринкова трансформація в умовах міжрегіональної інтеграції», «Інноваційні форми ак-
тивізації бізнесу в умовах європейської інтеграції», «Розвиток регіональних ринків в умовах 
поглиблення євроінтеграційних процесів: механізми конкуренції та конвергенції». 

Практикується виконання науково-дослідних робіт на замовлення підприємств та 
організацій. У 2017–2019 рр. реалізовано міжнародний грантовий проект «Проектний 
менеджмент ЄС» в рамках програми ЄС Erasmus+ (Jean Monnet Modules).

Наукова тема кафедри:  
Розвиток регіональних ринків в 
умовах поглиблення євроінте-
граційних процесів: механізми 
конкуренції та конвергенції 
Лабораторії та підрозділи: 
Лабораторія управління   
проектами;   
Лабораторія проектів та ініціатив
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Навчання

Спеціальності:    
292 «Міжнародні економічні  
відносини»;   
073 «Менеджмент»
Освітньо-професійні програми: 
«Міжнародні економічні   
відносини»;    
«Міжнародний бізнес»;   
«Управління проектами»

Кафедра міжнародних економіних відносин та управління проектами забезпечує під-
готовку здобувачів за двома освітніми ступенями: «бакалавр» та «магістр».

Набір здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» здійснюється за спеціальністю 292 
«Міжнародні економічні відносини». У рамках спеціальності абітурієнт має можливість 
обрати одну з двох кваліфікацій: «Фахівець з міжнародних економічних відносин і пере-
кладу з іноземної мови» (денна форма навчання) або «Фахівець з міжнародного бізнесу 
і перекладу з іноземної мови» (денна та заочна форми навчання). Протягом чотирьох-
річного навчання у “бакалавраті” студенти проходять виробничу і перекладацьку прак-
тики, вивчають близько 30 дисциплін загального і професійного спрямування, з яких 
дві іноземні мови за власним вибором (англійська, німецька, французька, польська або 
іспанська). Дисципліни більш детальної спеціалізації (у рамках обраної кваліфікації) на 
старших курсах студенти теж обирають самостійно.

Набір здобувачів освітнього ступеня «магістр» здійснюється за двома спеціальнос-
тями: 292 «Міжнародні економічні відносини» та 073 «Менеджмент». За першою спе-
ціальністю випускники отримують кваліфікацію «Економіст-міжнародник, перекладач з 
іноземної мови (із зазначенням мови)», за другою – «Фахівець з управління проектами 
та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, перекладач з іно-
земної мови (із зазначенням мови)».

За вибором студентів навчання за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» 
може здійснюватися англійською мовою. Групи з англомовним навчанням включають 
як українських, так і іноземних студентів з країн Африки та Азії. Випускники освітніх 
програм кафедри можуть обіймати широкий спектр посад в міжнародних компаніях, 
приватних і державних підприємствах, органах державного управління, навчально-
наукових установах тощо.
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Студентське життя

Студентське життя – це далеко 
не тільки складання іспитів і за-
ліків. Тому і з’явився жарт: «Від 
сесії до сесії живуть студенти ве-
село». Майбутні економісти- та 
бізнесмени-міжнародники вдало 
поєднують час навчання і розваг. 

Студенти-міжнародники активно долучаються до загальноуніверситетських, факуль-
тетських та кафедральних заходів науково-пізнавального, туристичного, спортивного і 
благодійного характеру, беруть участь у профорієнтаційній роботі та соціальних проек-
тах. Вони організовують та проводять весняну та зимову школи міжнародних відносин, 
дебатні турніри, наукові квести, зустрічі з Надзвичайними та Повноважними послами 
України, Іспанії, Індії, Великобританії тощо. 

Доброю традицією спілкування зі школярами та громадськістю міста став Ярмарок 
фестивалю науки (ЯрФест), який проводиться в університеті щорічно у другій декаді 
травня. Тут студенти демонструють свої знання за допомогою ігор, конкурсів, квестів, 
популяризуючи освітні програми, які пропонують кафедри факультету.

Особливо популярні серед студентів відвідування держаних установ України: Верхо-
вної Ради, Кабінету Міністрів, Адміністрації Президента, Торгово-промислової Палати, 
Міністерства закордонних справ, Дипломатичної Академіїї, Національного Банку тощо 
для ознайомлення з різними аспектами їх діяльності. Також студенти мандрують ви-
значними місцями України, здійснюють сходження на гори Говерла, Парашка, Захар 
Беркут. Популярністю користуються закордонні поїздки до Відня, Будапешта, Праги, 
Парижу, Берліна та інших великих міст Європейського Союзу.

На студентів чекають незабутнє святкування Дня факультету, проведення «Міс та Міс-
тер факультету», «Андріївські вечорниці», День знайомства з першокурсником, науково-
пізнавальна гра «Що? Де? Коли?», масові акції в День української вишиванки, вистави 
англійською мовою факультетського театру «Modern Globe», тематичні посвяти першо-
курсників, гра «Хто зверху?», фото квести, тематичні флешмоби, зустрічі з випускниками 
факультету, кіноперегляди мовою оригіналу, «Студентська Ювеналія», фотосушки тощо.

З нами цікаво й весело! Приєднуйся! 
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Випускники

Трощенович Марія Федорівна, 
Міжнародний холдинг «Модерн-Експо» 
(німецький офіс), 
заступник генерального директора  

Намонюк Василь Євгенович, 
Інститут міжнародних відносин 

КНУ ім. Тараса Шевченка, 
доцент кафедри міжнародних фінансів  

Бояр Тарас Васильович, 
Аудиторсько-консалтингова компанія 
Ernst&Young (Мюнхен), менеджер відділу 
«Transaction Advisory Services»

Іус Ігор Богданович, 
Генеральне консульство України в Любліні, 

секретар з консульських питань

Кондратюк Віталій Ігорович, 
ПрАТ, “СКФ Україна” 
начальник відділу зарплати та компенсацій-
них виплат 

Слободян Володимир Ярославович,
ТОВ “Західний Рітейл”,

директор
 



Луцьк. вул. Винниченка 28 тел./факс +38 (0332) 24-92-72

http://www.facebook.com/fmvsnu

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

       

ФАКУЛЬТЕТ 
МІЖНАРОДНИХ 
ВІДНОСИН

WHY NOT ImprOVe THe WOrlD

СТУПІНЬ БАКАЛАВРА
291 Міжнародні відносини, 
суспільні коМунікації та регіональні студії
(ЗНО: українська мова та література; іноземна мова;
 історія України або математика)
Міжнародні відносини (Міжнародні відносини країн і регіонів; Європейські студії, Польща в 
міжнародних відносинах)
Кваліфікація: “Фахівець із міжнародних відносин і перекладу (із зазначенням мови)”
Регіональні студії (Міжнародний туризм)  
Кваліфікація: “Фахівець із регіональних студій і перекладу (із зазначенням мови)”
Міжнародна інформація та суспільні комунікації (Міжнародні медіа-комунікації та безпека)
Кваліфікація: “Фахівець із міжнародної інформації та суспільних комунікацій і перекладу (із зазначенням мови)”
Європейська інтеграція (заочне навчання)
Кваліфікація: “Фахівець із міжнародних відносин у сфері європейської інтеграції і перекладу (із зазначенням мови)”

292 Міжнародні еконоМічні відносини
(ЗНО: українська мова та література;  іноземна мова; географія або математика)
Міжнародні економічні відносини 
Кваліфікація: “Фахівець із міжнародних економічних відносин і перекладу (із зазначенням мови)”
Міжнародний бізнес (денне і заочне навчання)
(Менеджмент міжнародного бізнесу; Міжнародний маркетинг) 
Кваліфікація бакалавра: “Фахівець із міжнародного бізнесу і перекладу з іноземної мови (із зазначенням мови)”

МАГІСТРАТУРА
291 Міжнародні відносини, 
суспільні коМунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини (Міжнародні відносини країн і регіонів; Європейські студії, Польща в 
міжнародних відносинах)
Кваліфікація: “Політолог-міжнародник. Перекладач з іноземної мови”
Регіональні студії (Міжнародний туризм; Європейські студії; Польські студії)  
Кваліфікація: “Політолог-міжнародник. Перекладач з іноземної мови”;
Міжнародна інформація та суспільні комунікації  (Зв’язки з громадськістю).
Кваліфікація: “Інформаційний аналітик-міжнародник. Перекладач з іноземної мови” 
292 Міжнародні еконоМічні відносини
Міжнародні економічні відносини 
Кваліфікація: “Економіст-міжнародник. Перекладач з іноземної мови” 

МенеджМент
Управління проектами  (Управління міжнародними проектами та програмами;    
Управління проектами розвитку регіонів і територіальних громад; Управління бізнес-проектами)
Кваліфікація магістра: “Фахівець з управління проектами і програмами в сфері матеріального (нематеріального) 
виробництва, перекладач з іноземної мови (із зазначенням мови)” 


