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Науково-дослідна
діяльність

•  Теоретичні та аналітичні дослідження;
•  Економіко-математичне моделювання
   економічних систем; 
•  Економічна інтерпретація результатів 
    дослідження;
•  Прогнозування економічних явищ 
    і процесів;
•  Обґрунтовування наукової цінності 
    та практичної доцільності напряму 
    дослідження;
•  Планування економічного дослідження 
    та складання наукової звітності.

Науково-дослідна
діяльність

•  Вивчення та аналіз науково-технічної
    інформації;
•  Використання нормативно-правової 
    бази; 
•  Узагальнення вітчизняного 
    й закордонного досвіду.

Науково-дослідна
діяльність

•  Вирішення конкретних наукових, 
    виробничих, освітніх завдань;
•  Підготовка наукових статей та звітів.

•  Планування, організація роботи 
    та керування проектами; 
•  Аналіз, моделювання, інтерпретація 
    результатів досліджень;
•  Інтеграція у міжнародний 
    дослідницький простір;
•  Обґрунтований вибір наукового 
    підходу, методу та інструментарію  
    дослідження;
•  Вирішення задач економіки 
    та управління в умовах невизначеності.

Організаційно-управлінська 
діяльність

•  Управління зовнішньоекономічною 
    діяльністю підприємства;
•  Розробка стратегій економічного 
    розвитку; 
•  Впровадження корпоративної 
    соціальної відповідальності;
•  Економічний аналіз 
    зовнішньоекономічних операцій.

Організаційно-управлінська 
діяльність

•  Вирішення економічних  задач 
    на підприємствах;
•  Організація виробничої діяльності 
    підприємства (підрозділів); 
•  Організація зовнішньоекономічної 
    діяльності;
•  Прийняття управлінських рішень 
    у валютній, кредитній та інвестиційних
    сферах.

Організаційно-управлінська 
діяльність

•  Розробка та аналіз 
    зовнішньоторговельних угод;
•  Оцінювання економічної 
    доцільності міжнародного бізнесу;
•  Управління міжнародними проектами;
•  Розробка міжнародної економічної, 
   науково-технічної, інноваційної політики;
•  Планування зовнішньоекономічних 
   операцій на підприємстві.

Аналітична діяльність

•  Реалізація міжнародних угод; 
•  Використання практики комерційної 
    дипломатії у процесі перемовин;
•  Реалізація державної митної політики
    у міжнародних угодах;
•  Маркетингові дослідження 
    міжнародних ринків  продукції 
    військово-промислового комплексу;
•  Використання міжнародних 
    і національних стандартів 
    у професійній діяльності.

Міжнародна діяльність

Педагогічна діяльність

•  Розробка та проведення всіх видів  
    занять у закладі вищої освіти; 
•  Застосовування новітніх педагогічних
    та інформаційних технологій 
    у навчальному процесі.

•  Обгрунтування, вибір і реалізація 
    інвестиційних проектів;
•  Стратегічне управління підприємством;
•  Управління зовнішньоекономічною 
    діяльністю  підприємства /установи;
•  Патентування об'єктів права 
    інтелектуальної власності та їх захист;
•  Формування і реалізація інноваційної  
   політики підприємств 
    оборонно-промислового комплексу.

Управлінська діяльність

•  Міжнародна торгівля;
•  Міжнародне науково-технічне 
    співробітництво; 
•  Валютно-фінансові відносини;
•  Міжнародна інтеграція;
•  Діяльність у митних, правоохоронних,
    фіскальних органах;
•  Облік та аналіз міжнародних операцій;
•  Регулювання міжнародної економічної 
    діяльності.

Виробнича діяльність
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