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1.Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 

292 «Міжнародні економічні відносини» 

1 – Загальна інформація 
Повна назва 
вищого 
навчального 
закладу та 
структурного 
підрозділу 

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
Факультет міжнародної економіки і менеджменту 
Кафедра європейської економіки і бізнесу 

Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації 
мовою 
оригіналу 

Магістр 
Освітня кваліфікація: Магістр міжнародних економічних відносин 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 

Міжнародні економічні відносини 

Тип диплому 
та обсяг 
освітньої 
програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС  
Термін навчання: 1 рік 4 місяці (очна (денна) форма навчання) 
1 рік 6 місяців (заочна форма навчання) 

Наявність 
акредитації 

Впроваджується вперше в 2018 році 

Цикл/рівень 
НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень 

Передумови 

Наявність освітнього ступеню «бакалавр», освітньо-кваліфікаційного 
рівня «спеціаліст». 
Без обмежень доступу до навчання. 
Умови вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти 
визначають Правила прийому до Державного вищого навчального 
закладу «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» 

Мова(и) 
викладання 

Українська мова, англійська мова1 

Термін дії 
освітньої 
програми 

До закінчення повного циклу навчання 

Інтернет-
адреса 
постійного 
розміщення 
опису освітньої 
програми 

https://kneu.edu.ua/ua/depts6/evrointegracii/OPP_MEO/  

2 – Мета освітньої програми 
Підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародних економічних відносин, які мають 
фундаментальні фахові знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними 
навичками, необхідними для розв’язання завдань та проблем реалізації міжнародних зв’язків на 
різних рівнях. 
 

                                                           
1
Окремі дисципліни за вибором студента можуть викладатися англійською мовою 
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3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна 
область (галузь 
знань, 
спеціальність, 
спеціалізація) 

Освітньо-професійна програма галузі знань 29 «Міжнародні 
відносини», спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 
Об’єкт вивчення –функціонування та розвиток міжнародних економічних 
відносин, методології та методи їх досліджень, взаємодія суб’єктів 
світового економічного простору в процесі еволюції міжнародного 
співробітництва. 
Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і 
проблеми в процесі професійної діяльності у сфері міжнародних 
економічних відносин, що передбачають проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог. 
Теоретичний зміст предметної області – економіка світогосподарських 
зв’язків з її закономірностями формування та розвитку суспільних 
відтворювальних процесів у їх взаємозв’язку і взаємозалежності на основі 
міжнародної економічної діяльності, міжнародного поділу праці й 
інституціонального механізму регулювання в процесі трансформації 
міжнародних економічних відносин та міжнародного економічного 
співробітництва. 
Методи, методики та технології: методи теоретичного та емпіричного 
дослідження, економіко-математичного аналізу, моделювання та 
прогнозування, методики аналізу даних, технології пошуку й обробки 
інформації, системного аналізу даних, експертного оцінювання результатів 
реалізації міжнародних економічних відносин. 
Інструментарій та обладнання включають сучасні універсальні та 
спеціалізовані інформаційні системи(інформаційно-комунікаційні, 
інформаційно-пошукові, інформаційно-аналітичні) та спеціалізоване 
програмне забезпечення, що застосовуються в діяльності суб’єктів 
міжнародних економічних відносин. 

Орієнтація 
освітньої 
програми 

Освітньо-професійна програма. 
Програма базована на визнаних світовою науковою думкою 
теоретичних положеннях з: глобальної економіки, торгової політики та 
комерційної дипломатії, міжнародних фінансових ринків, міжнародної 
міграції, міжнародних стратегій економічного розвитку, міжнародної 
проектної діяльності, європейського бізнес-середовища. Програма 
орієнтує на подальшу професійну діяльність у міжнародних 
економічних відносинах 

Основний 
фокус освітньої 
програми та 
спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі знань 29 «Міжнародні відносини», 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», другого 
(магістерського) рівня. 
Ключові слова: глобальна економіка, міжнародна торговельна політика, 
економічна та комерційна дипломатія, міжнародні економічні стратегії, 
кон’юнктура світових ринків, міжнародне бізнес-середовище, 
міжкультурна комунікація. 

Особливості 
програми 

Програма побудована на основі вивчення та практичного застосування 
знань, сформованих в рамках передових досягнень світової та 
вітчизняної економічної думки та науки. Програма орієнтована на 
найбільш передові знання у галузі міжнародних відносин, глобальній 
економіці і на межу предметних галузей.  
Особливістю освітньо-професійної програми є узгодження навчальних 
планів та взаємне визнання кредитів з можливістю отримання 
студентами освітньої програми диплому «магістра» від ДВНЗ «КНЕУ 
ім. В. Гетьмана» та Братиславського економічного університету, а 
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також залучення до освітнього процесу провідних вітчизняних та 
іноземних представників академічних, бізнесових та дипломатичних 
кіл, що дозволяє сформувати у здобувачів вищої освіти комплекс вмінь, 
навичок і фахових компетенцій щодо самостійного вибору та 
обґрунтування стартових умов майбутньої професійної діяльності в 
конкретній галузі міжнародних економічних відносин шляхом 
актуалізації знань, отриманих при вивченні обов’язкових та вибіркових 
дисциплін, а також розвитку аналітичних, творчих та комунікаційних 
здібностей, які реалізуються у дидактичній моделі практичної 
економічної діяльності.  
Обов’язкові дисципліни циклу загальної і професійної підготовки, 
вибіркові дисципліни та модуль практичної підготовки викладаються 
українською мовою. Також для здобувачів вищої освіти забезпечена 
можливість вивчення окремих дисциплін англійською мовою. 

4 – Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання 

Працевлаштув
ання 
випускників 

Випускники освітньо-професійної програми здатні виконувати 
професійні функції у сфері міжнародних економічних відносин і 
світогосподарських процесів, діяльності вітчизняних та зарубіжних 
компаній, органах державної влади та місцевого самоврядування, 
дипломатичних установах, громадських організаціях, дорадництво і 
консультування. Зокрема, магістр міжнародних економічних відносин 
(освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини») 
здатний виконувати професійну роботу за Національним 
класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (КП) 
(додаток А) 

Подальше 
навчання 

Продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне 
самонавчання, навчання з можливістю вибору індивідуальної 
навчальної траєкторії. Проблемні, проєктні, інтерактивні заняття. На 
практичних заняттях найбільш поширеними є кейс-методи, ситуаційні 
вправи, групові завдання. Акцент робиться на індивідуальному, 
особистісному саморозвитку, вміння презентувати результати групової 
роботи. Консультації з викладачами, самонавчання, підготовка 
кваліфікаційної магістерської роботи – сприяє продовженню 
самоосвіти протягом життя. 

Оцінювання 

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 
здійснюється згідно нормативного документу ДВНЗ «КНЕУ 
ім. В. Гетьмана» «Положення про порядок оцінювання результатів 
навчальної діяльності студентів» за 100-бальною шкалою Університету 
з оцінкою «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» при 
підсумковому контролі у формі екзамену та «зараховано» / «не 
зараховано» – за формою підсумкового контролю «залік», а також 
забезпечення ранжування досягнень за шкалою ECTS-рейтинг (ECTS-
Grade). Видами контролю є поточний та підсумковий. Формами 
контролю є усне та письмове опитування, письмові екзамени, 
написання есе, оглядів наукової літератури, аналітичних звітів, 
обґрунтування наукової проблематики за актуальною темою, кейси, 
підготовка презентацій, виконання проєктної роботи в командах, захист 
звіту з практики, захист кваліфікаційної магістерської роботи тощо. 
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6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність виявляти та розв’язувати складні задачі і проблеми, генерувати 
нові ідеї у сфері міжнародних економічних відносин та/або під час 
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 
компетентності 
(ЗК) 

1. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел 
4. Здатність працювати в команді 
5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

Спеціальні 
(фахові) 
компетентності 
спеціальності 
(СК) 

1. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо налагодження 
міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації. 
2. Здатність розробляти та аналізувати моделі розвитку національних 
економік і визначати їхню роль у сучасній світогосподарській системі. 
3. Здатність визначати й оцінювати прояви економічного глобалізму, 
виклики та дисбаланси глобального розвитку та їх вплив на міжнародні 
економічні відносини 
4. Здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їхні 
позиції на світових ринках. 
5. Здатність застосовувати кумулятивні знання, науково-технологічні 
досягнення, інформаційні технології для осягнення сутності феномену 
нової економіки, виявлення закономірностей та тенденцій новітнього 
розвитку світового господарства. 
6. Здатність застосовувати принципи соціальної відповідальності в 
діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин і аналізі 
їхнього впливу на економічний розвиток країн. 
7. Здатність аналізувати й оцінювати геоекономічні стратегії країн з 
позиції національних економічних інтересів. 
8. Здатність прогнозувати тенденції розвитку міжнародних ринків з 
урахуванням кон’юнктурних змін. 
9. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, 
готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї 
фаховості та рівня кваліфікації. 

7 – Програмні результати навчання 
 1. Мати необхідні для професійної діяльності знання та навички з 

ділових комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, а 
також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, 
включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою / 
іноземними мовами. 
2. Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на 
основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого 
часу і ресурсів на засадах використання різних діагностичних 
методологій провідних міжнародних організацій 
3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману 
інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та 
технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання 
складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних 
особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин. 
4. Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних 
економічних відносин за невизначених умов і вимог. 
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5. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 
опрацюванні її результатів. 
6. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні 
звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та 
довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно 
готувати аналітичні матеріали. 
7. Досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних 
економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в 
умовах трансформації світогосподарських відносин. 
8. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання 
дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати 
варіанти вирішення проблем за результатами дослідження. 
9. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм 
(корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів 
тощо) з метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на 
світових ринках. 
10. Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового 
господарства і феномену нової економіки з урахуванням процесів 
інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну. 
11. Розуміти сутність соціального виміру глобального економічного 
розвитку та імплементувати принципи соціальної відповідальності в 
діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин. 
12. Визначати геоекономічні стратегії країн та їхні регіональні 
економічні пріоритети з урахуванням національних економічних 
інтересів і безпекової компоненти міжнародних економічних відносин 
у контексті глобальних проблем людства й асиметричності розподілу 
світових ресурсів. 
13. Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених 
факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати 
наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з метою 
прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків. 
14. Презентувати результати власних досліджень шляхом підготовки 
наукових публікацій і апробацій на наукових заходах. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 
забезпечення 

Освітньо-професійну програму забезпечує 100% науково-педагогічного 
складу працівників, які є штатними співробітниками ДВНЗ «КНЕУ 
ім. В. Гетьмана», мають підтверджений рівень наукової і професійної 
активності, відповідають профілю і напрямку навчальних дисциплін, 
що викладаються, мають наукові ступені та / або вчені звання. В 
процесі організації навчання можуть залучатися професіонали з 
досвідом дослідницької та / або практичної роботи за фахом та іноземні 
лектори. 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Комп’ютерні класи; мультимедійні та лінгафонні аудиторії, обладнані 
відповідним сучасним програмним забезпеченням; сучасне обладнання 
включаючи пакети прикладних програм, програмні продукти, необхідні 
для формування професійних компетентностей магістра міжнародних 
економічних відносин. 

Інформаційне 
та навчально-
методичне 
забезпечення 

Офіційний веб-сайт http://kneu.edu.ua/ містить інформацію про освітні 
програми, навчальну, наукову і організаційну діяльність, структурні 
підрозділи, правила прийому, контакти.  
Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньої програми 
викладені на веб-сайті Навчально-методичного відділу ДВНЗ «КНЕУ 
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ім. В. Гетьмана»: 
https://kneu.edu.ua/ua/University_en/subdivisions/teaching_department/   
Всі ресурси бібліотеки доступні через сайту Університету: 
http://lib.kneu.edu.ua/ua/. Читальний зал забезпечений бездротовим 
доступом до мережі Інтернет. Електронний репозитарій бібліотеки 
ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» містить дисертації та автореферати 
дисертацій, матеріали конференцій, навчальні видання, наукові статті 
на веб-сайті: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/ 
Методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін магістра 
міжнародних економічних відносин на веб-сайті 
https://meim.kneu.edu.ua/ua/depts6/evrointegracii/disciplines_of_masters_d
egree_level_evr_int/ , доступ до дистанційних форм навчання у Moodle. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 
кредитна 
мобільність 

Національна кредитна мобільність може здійснюватися згідно 
договорів або угод між ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» та закладами-партнерами 
Університету. 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

Міжнародна кредитна мобільність реалізується за освітньо-
професійною програмою у закладах вищої освіти – партнерах поза 
межами України згідно укладених угод про міжнародну академічну 
мобільність (зокрема, Еразмус+ К1), що передбачають включене 
навчання студентів Університет м. Констанц; Братиславський 
економічний університет; Університет Фоджа, Італія; Господарська 
академія ім. Д.А. Ценова, м. Болгарія тощо. 

Навчання 
іноземних 
здобувачів 
вищої освіти 

Навчання іноземних студентів за спеціальністю «Міжнародні 
економічні відносини» може здійснюватися згідно з чинним 
законодавством. 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 
послідовність 

2.1. Перелік компонент ОПП 

Код 
н/д 

Компоненти освітньо-професійної програми 
(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти 
Цикл загальної підготовки 

ОК 1. Глобальна економіка  4 екзамен 

ОК 2. Міжнародні стратегії економічного розвитку 4 екзамен 

ОК 3. Управління міграційним капіталом 4 залік 

ОК 4. Міжкультурна комунікація 6 екзамен 

ОК 5. Методологія наукових досліджень 3 залік 

Цикл професійної підготовки 

ОК 6. Міжнародна проектна діяльність 4 екзамен 

ОК 7. Європейське бізнес-середовище 4 екзамен 

ОК 8. Торгова політика та комерційна дипломатія 4 екзамен 

ОК 9. Міжнародний фінансовий ринок 4 залік 

ОК 10. Кон’юнктурний аналіз світових ринків 4 залік 

ОК 11. Комплексний тренінг 3 залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 44 

Вибіркові компоненти 

ВБ 1. Вибіркова навчальна дисципліна 4 залік 

ВБ 2. Вибіркова навчальна дисципліна 4 залік 

ВБ 3. Вибіркова навчальна дисципліна 4 залік 

ВБ 4. Вибіркова навчальна дисципліна 4 залік 

ВБ 5. Вибіркова навчальна дисципліна 4 залік 

ВБ 6. Вибіркова навчальна дисципліна 4 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 24 

П Практика 16 захист 

Кваліфікаційна магістерська робота 6 захист 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ 

90 
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2.2. Структура освітньо-професійної програми 

 

Нормативний термін підготовки магістра за спеціальністю «Міжнародні 
економічні відносини» за освітньо-професійною програмою «Міжнародні 
економічні відносин» становить 1 рік 4 місяці (очна форма навчання) та 1 рік 
6 місяців (заочна форма навчання). Обсяг освітньо-професійної (освітньо-
наукової) програми «Міжнародні економічні відносини» становить 
90 кредитів ЄКТС. 

Структура освітньо-професійної програми  

Обсяг навчального 
навантаження  

здобувача вищої освіти  

годин / 
кредитів 

% 

Обов’язкові компоненти ОПП 1320 / 44 48,9 

Вибіркові компоненти ОПП 720 / 24 26,7 

Практика 480 / 16 17,8 

Підготовка та захист кваліфікаційної роботи 180 / 6 6,6 

Усього 2700 / 90 100 
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2.3. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» 
спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини», галузь знань 29 «Міжнародні відносини» 

     1 курс            2 курс 
1 семестр      2 семестр      1 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

* - у другому семестрі студенти обирають з каталогу шість вибіркових дисципліни за спеціальністю 

Глобальна економіка (4 кредити) 

Міжнародні стратегії економічного 
розвитку (4 кредити) 

Управління міграційним капіталом 
(4 кредити) 

Вибіркова навчальна дисципліна(4 кредити)* 

Міжнародна проєктна діяльність 
(4 кредити) 

Торгова політика та комерційна 
дипломатія (4 кредити) 

Вибіркова навчальна дисципліна (4 кредити)* 

Методологія наукових досліджень (3 кредити) 

Кон’юнктурний аналіз світових ринків (4 кредити) 

Вибіркова навчальна дисципліна (4 кредити)* 

Вибіркова навчальна дисципліна (4 кредити)* 

Міжкультурна комунікація 
(3 кредити) 

Міжкультурна комунікація (3 кредити) 

Вибіркова навчальна дисципліна (4 кредити)* 

Вибіркова навчальна дисципліна(4 кредити)* 

Практика  
(16 кредитів) 

Кваліфікаційна магістерська 
робота (6 кредитів) 

К
  О

  М
  П

  Е
  Т

  Е
  Н

 Т
  

Н
 О

 С
 Т

 І
 

Міжнародний фінансовий ринок  
(4 кредити) 

Європейське бізнес-середовище 
(4 кредити) 

Комплексний тренінг 
(3 кредити) 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Міжнародні 
економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини» проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської 
роботи та завершується видачею документу державного зразка про 
присудження освітнього ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації: 
магістр міжнародних економічних відносин. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. Кваліфікаційна 
магістерська робота перевіряється на плагіат. 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньо-професійної програми 

 

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 П 

ЗК 1    +      + +  

ЗК 2 +   +  +    +  + 

ЗК 3 + + +  + +   +    

ЗК 4    +  + + +   +  

ЗК 5  + +  +  +  + +  + 

СК 1 +     + + +   +  

СК 2  + +        +  

СК 3 +  +  +    +    

СК 4    +  + + +  +   

СК 5 +   + +     + + + 

СК 6  +  +  +      + 

СК 7 + +     +  +  +  

СК 8   +  + +  +  +   

СК 9     +   + +  + + 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 
відповідними компонентами  освітньо-професійної програми 

 

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 П 

ПРН 1    +      + +  

ПРН 2 +   +  +    +  + 

ПРН 3 + + +  + + +  +    

ПРН 4    +  + + +   +  

ПРН 5  + +  +    + +  + 

ПРН 6 +     + + +   +  

ПРН 7  + +        +  

ПРН 8 +  +  +    +    

ПРН 9    +  + + +  +   

ПРН 10 +   + +     + + + 

ПРН 11  +  +  +      + 

ПРН 12 + +     +  +  +  

ПРН 13   +  + +  +  +   

ПРН 14     +   + +  + + 
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6. Пояснювальна записка 

Знання Уміння Комунікація Автономність і відповідальність 
Інтегральна компетентність для ОР «Магістр» здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у 
процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог 
Зн1. Концептуальні знання, набуті у 
процесі навчання та/або професійної 
діяльності на рівні новітніх досягнень, 
які є основою для оригінального 
мислення та інноваційної діяльності, 
зокрема в контексті дослідницької 
роботи 
Зн2. Критичне осмислення проблем у 
навчанні та/або професійній 
діяльності і на межі предметних 
галузей 

Ум1. Розв’язання складних 
задач і проблем, що потребує 
оновлення й інтеграції знань, 
часто в умовах 
неповної/недостатньої 
інформації та суперечливих 
вимог 
Ум2. Провадження 
дослідницької та/або 
інноваційної діяльності 

К1. Зрозуміле і недвозначне 
донесення власних висновків, а 
також знань та пояснень, що їх 
обґрунтовують, до фахівців і 
нефахівців, зокрема до осіб, які 
навчаються 
К2. Використання іноземних 
мов у професійній діяльності 

АВ1. Прийняття рішень у складних і 
непередбачуваних умовах, що потребує 
застосування нових підходів та 
прогнозування 
АВ2. Відповідальність за розвиток 
професійного знання і практик, оцінку 
стратегічного розвитку команди 
АВ3. Здатність до подальшого 
навчання, яке значною мірою є 
автономним та самостійним 

 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей навчання дескрипторам НРК 
Спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 

 

Інтегральна компетентність спеціальності: Здатність виявляти та розв’язувати складні задачі і проблеми, 
генерувати нові ідеї у сфері міжнародних економічних відносин та/або під час навчання, що передбачає проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог (таблиця 1) 

Таблиця 1 

Ïåðåë³ê êîìïåòåíòíîñòåé çà ÍÐÊ Çíàííÿ Óì³ííÿ Êîìóí³êàö³ÿ 
Àâòîíîì³ÿ òà 

â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
Çàãàëüí³ êîìïåòåíòíîñò³ (ÇÊ) 

ЗК1. Здатність спілкуватися іноземною мовою.    Ê2  

ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями  Çí1, Çí2 Óì1  ÀÂ1, ÀÂ3 
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ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  Çí2 Óì2   

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.    Ê1 ÀÂ2 

ЗК5. Здатність працювати в команді.   Óì2 Ê1 ÀÂ2 

Ñïåö³àëüí³ (ôàõîâ³, ïðåäìåòí³) êîìïåòåíòíîñò³ (ÑÊ) 

СК1. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо налагодження 

міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації.  
 Óì1 Ê1, Ê2 ÀÂ1 

СК2. Здатність розробляти та аналізувати моделі розвитку національних 

економік і визначати їхню роль у сучасній світогосподарській системі.  
Çí1, Çí2 Óì1, Óì2 Ê1 ÀÂ1 

СК3. Здатність визначати й оцінювати прояви економічного глобалізму, 

виклики та дисбаланси глобального розвитку та їх вплив на міжнародні 

економічні відносини. 

Çí2 Óì1, Óì2 Ê1 ÀÂ1 

СК4. Здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їхні 

позиції на світових ринках. 
Çí2  Ê1  

СК5. Здатність застосовувати кумулятивні знання, науково-технологічні 

досягнення, інформаційні технології для осягнення сутності феномену нової 

економіки, виявлення закономірностей та тенденцій новітнього розвитку 

світового господарства. 

 Óì1  ÀÂ1, ÀÂ2 

СК6. Здатність застосовувати принципи соціальної відповідальності в 

діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин і їхнього впливу на 

економічний розвиток країн.  

Çí1, Çí2   ÀÂ2 

СК7. Здатність аналізувати й оцінювати геоекономічні стратегії країн з 

позиції національних економічних інтересів.  
Çí1, Çí2  К1  

СК8. Здатність прогнозувати тенденції розвитку міжнародних ринків з 

урахуванням кон’юнктурних змін.  
 Óì1 К1 АВ1 

СК9. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, 

готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та 

рівня кваліфікації.  

Çí2   АВ3 
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Таблиця 2 
Матриця відповідності визначених стандартом результатів навчання та компетентностей 

спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» 
 

Результати навчання 
(РН) 

Компетентності 

ІК
 –

Ін
те

гр
ал

ь
н

а 
к

ом
п

ет
ен

тн
іс

ть
ь
 

Загальні компетентності 
(ЗК) 

Спеціальні (фахові, предметні) 
компетентності 

(СК) 

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 
РН1. Мати необхідні для професійної діяльності знання та 

навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних 

економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на 

професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та 

письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами. 

 х    х         х 

РН2 Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті 

рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в 

умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах використання 

різних діагностичних методологій провідних міжнародних 

організацій. 

х  х    х         

РН3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману 

інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і 

розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою 

розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням 

крос культурних особливостей суб’єктів міжнародних 

економічних відносин. 

х   х   х         
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РН4 Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних 

економічних відносин за невизначених умов і вимог, працювати 

самостійно і в команді, брати на себе ініціативу та 

відповідальність, мотивувати та керувати роботою інших для 

досягнення поставлених цілей, забезпечувати якість 

виконуваних робіт, аргументувати результативність економічної 

діяльності у мінливому середовищі. 

    х           

РН5. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні 

діяльності та опрацюванні її результатів.  
х     х          

РН6. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати 

аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-

розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні 

аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали. 

х      х         

РН7. Досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних 

економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних 

цілей в умовах трансформації світогосподарських відносин. 
       х        

РН8. Розробляти і досліджувати адаптивні моделі вирівнювання 

дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, 

пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами 

дослідження. 

х        х       

РН9. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності 

глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, 

консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації 

їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках. 

х  х       х      

РН10. Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового 

господарства і феномену нової економіки з урахуванням 

процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-

технологічного обміну. 

   х       х     
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РН11. Розуміти сутність соціального виміру глобального 

економічного розвитку та імплементувати принципи соціальної 

відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних 

економічних відносин. 

х           х    

РН12. Визначати геоекономічні стратегії країн та їхні 

регіональні економічні пріоритети з урахуванням національних 

економічних інтересів і безпекової компоненти міжнародних 

економічних відносин у контексті глобальних проблем людства 

й асиметричності розподілу світових ресурсів. 

х х           х х  

РН13. Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією 

невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, 

критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих 

рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних 

ринків. 

х   х х         х  

РН14. Презентувати результати власних досліджень, шляхом 

підготовки наукових публікацій і апробацій на наукових 

заходах.  
     х         х 

 

 
Керівник проектної групи          Федірко О.А., д.е.н. 

Члени проектної групи          Чужиков В.І, д.е.н. 

             Ткаленко С.І., д.е.н.  
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ДОДАТОК А  
 

Посади бакалавра міжнародних економічних відносин 
 за державним класифікатором професій ДК 003:2010 

 

Код і назва 
професійної 

групи 

Професійна назва роботи (посада) 

1120.1 Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади 
1120.2 Вищі посадові особи місцевих органів державної влади 
1120.3 Дипломатичні представники 

114 Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій 
1142.1 Вища посадова особа (голова, співголова, президент, віце-

президент, генеральний секретар, секретар) професійної спілки; 
вища посадова особа (голова, співголова, генеральний секретар, 
секретар) організації наймачів (підприємців, промисловців) 

1210 Керівники підприємств, установ та організацій 
1210.1 Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) 

об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну, 
радіокомпанії, телекомпанії, телерадіокомпанії, телерадіо-, 
інформаційного агентства і т. ін.); голова правління; голова ради 
директорів; директор (начальник, інший керівник) 
підприємства; директор виконавчий; директор відділення; 
директор філіалу (філії);  

1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів державної влади  
1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади  
1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності 

(генеральний менеджер (управитель); голова державної комісії 
(бюро); голова комісії; головний експерт; головний радник; 
завідувач (начальник) приймальні; завідувач відділу; завідувач 
групи; завідувач сектору; керівник групи; керівник (директор, 
начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та 
ін.) з безпеки (фінансово-економічної);  

1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних 
та адміністративних підрозділів та інші керівники (головний 
економіст; директор з економіки; керівник (директор, начальник та 
ін.) департаменту; начальник бюро (зовнішньоекономічних 
зв’язків); начальник планово-економічного відділу); 

1233 Директор комерційний  
1235 Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання 

(начальник відділу зовнішньої кооперації; начальник управління); 
131 Керівники малих підприємств без апарату управління 

1475  
Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, 
досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з 
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питань комерційної діяльності та управління (Менеджер 
(управитель) із зовнішньоекономічної діяльності; Менеджер 
(управитель) з організації консультативних послуг ) 

23 Викладачі 
2419 Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, 

ефективності господарської діяльності, раціоналізації 
виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності 
(експерт з зовнішньоекономічних питань, фахівець-аналітик з 
дослідження світового товарного ринку; консультант (в апараті 
органів державної влади, виконкому); помічник-консультант 
народного депутата України; радник (органи державної влади)); 

2433 Фахівець-аналітик 

2441 Професіонали в галузі економіки (економіст; аналітик з 
міжнародних інвестицій, економіст з міжнародної торгівлі, 
консультант з економічних питань; науковий співробітник 
(економіка); науковий співробітник-консультант (економіка); 
економіст з міжнародної торгівлі; економіст з планування; 
економіст з фінансової роботи; економіст із ціноутворення; 
економічний радник; консультант з економічних питань; оглядач з 
економічних питань); 

2447.2 Фахівець з управління міжнародними проектами та програмами, 
фахівець з міжнародного бізнесу 

3415 Комерційний агент, торговельний агент 

3422 Агент з митного оформлення 

3436.1 Помічник керівника вітчизняних та зарубіжних компаній 
3439 Дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, дипломатичний 

представник, торговий аташе 

 
 


