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292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» 

освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні 

 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» 

 

 

Гарант програми – Гальперіна Любов Павлівна 
кандидат економічних наук, професор, професор кафедри 

міжнародного менеджменту  

факультет міжнародної економіки і менеджменту 

http://meim.kneu.edu.ua/ua/depts6/k_mizhnarodnogo_menedzhmentu/Vi

kladachi2/Galperina_Lyubov_Pavlivna/ 

e-mail: galperina@kneu.edu.ua 

 

Галузь знань  29 «Міжнародні відносини» 

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» 

Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС 

Тривалість програми 4 роки 

Форма навчання  денна/заочна 

 

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку 

висококваліфікованих фахівців з міжнародних економічних відносин, які мають 

теоретичні знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними 

аналітичними навичками, необхідними для вирішення  завдань, розв’язання 

проблем та прийняття стратегічних рішень у міжнародному економічному 

середовищі. 

 

Особливості освітньо-професійної програми 

Особливості програми полягають у її інноваційності та міждисциплінарному 

характері, практичному спрямуванні застосування знань, сформованих у рамках 

поєднання передових досягнень економіки, міжнародного бізнесу, міжнародних 

економічних відносин, новітніх інформаційних аналітичних технологій, з 

одночасним ґрунтовним вивченням двох іноземних мов. 

Навчальний процес базується на застосуванні новітніх технологій та 

візуалізації інформації, інтерактивних, комбінованих і проблемних лекцій, 

комп’ютерних онлайн-симуляторів, кейс-методів, тренінгів, семінарів, дискусій, 

презентацій-обговорень. Академічний зміст програми доповнюється стажуванням 

(виробнича практика), аналітичним дослідженням, досвідом управління проектами, 

крос-культурною комунікацією тощо.  

Програма є практично-орієнтованою та реалізується високопрофесійними 

викладачами, які мають досвід у сферах навчання, у співробітництві з керівним 

складом міжнародних компаній, бізнес-асоціацій, українськими та зарубіжними 

дипломатами, керівниками міжнародних економічних організацій. 
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Компоненти програми: 

 

 

 

 

 

Шифр за 

ОПП 

Найменування дисципліни Кількіс

ть 

кредиті

в 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОПП 

1.1. Цикл загальної підготовки 

ОК 1.1. Іноземна мова*** 28 екзамен 

ОК 1.2. Тренінг-курс "Практична риторика" 3 залік 

ОК 1.3. Вища математика 4 екзамен 

ОК 1.4. Політологія 3 екзамен 

ОК 1.5. Порівняльне комерційне право 3 екзамен 

ОК 1.6. Економікс I 5 екзамен 

ОК 1.7. Економікс II 5 екзамен 

ОК 1.8. Теорія ймовірностей та математична статистика 4 екзамен 

ОК 1.9. Прикладна інформатика 4 екзамен 

ОК 1.10. Філософія 3 екзамен 

ОК 1.11. Фізичне виховання 0 залік 

 Загальний обсяг циклу загальної підготовки: 62  

1.2. Цикл професійної підготовки 

ОК 1.12. Тренінг-курс "Дипломатія, дипломатичний 

протокол і етикет" 
4 

залік 

ОК 1.13. Міжнародні відносини і світова політика 4 екзамен 

ОК 1.14. Економіка підприємства 4 екзамен 

ОК 1.15. Екаунтинг 3 екзамен 

ОК 1.16. Економетрика 4 екзамен 

ОК 1.17. 
Міжнародні економічні відносин 8 

курсова робота, 

екзамен 

ОК 1.18. Прикладне моделювання 4 екзамен 

ОК 1.19. Європейська інтеграція 3 екзамен 

ОК 1.20. Іноземна мова спеціальності  24 екзамен 

ОК 1.21. Маркетинг 4 екзамен 

ОК 1.22. Міжнародний порівняльний менеджмент 4 екзамен 

ОК 1.23. Міжнародне право 4  екзамен 

ОК 1.24. Міжнародні фінанси  4 екзамен 

ОК 1.25. Міжнародна торгівля 4 екзамен 

ОК 1.26. Менеджмент міжнародних проектів 4 екзамен 

ОК 1.27. Міжнародна безпека 4 екзамен 

ОК 1.28. Міжнародний консалтинг 3 екзамен 

ОК 1.29. Публічна дипломатія та міжнародні комунікації 3 екзамен 

ОК 1.30. Тренінг-курс "Міжнародна економічна діяльність 

України" 
3 

залік 

ОК 1.31. Міжнародні переговори 3 екзамен 

 Загальний обсяг циклу професійної підготовки: 98  

 Загальний обсяг обов'язкових компонент: 160  
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Продовження таблиці 

 

 
 

 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОПП* 

ВБ 2.1. Екологія 4 залік 

ВБ 2.2. Світові релігії й типи господарювання (викладання 

українською мовою) / (викладання англійською 

мовою)** 

4 

залік 

ВБ 2.3. Мовна культура сучасної бізнес-комунікації 4 залік 

ВБ 2.4. Міжнародні організації 4 залiк 

ВБ 2.5. Національна безпека України   

ВБ 2.6. Мистецтво презентації 4 залiк 

ВБ 2.7. Економіка країн світу 4 залiк 

ВБ 2.8. Друга іноземна мова для початківців (англійська, 

німецька, іспанська, французька, польська, 

китайська)  

8 

залiк 

ВБ 2.9. Бізнес-інформатика   залiк 

ВБ 2.10. Публічне управління та оцінка його ефективності 4 залiк 

ВБ 2.11. Менеджмент ЗЕД 4 залік 

ВБ 2.12. Соціологія 4 залiк 

ВБ 2.13. Облік у зарубіжних країнах 4 залiк 

ВБ 2.14. Фінансова математика в міжнародному бізнесі 4 залiк 

ВБ 2.15. Друга іноземна мова для початківців (англійська, 

німецька, іспанська, французька, польська, 

китайська)  

4 

залiк 

ВБ 2.16. Інтернет-технології в бізнесі 4 залiк 

ВБ 2.17. Лідерство та партнерство в бізнесі   залiк 

ВБ 2.18. Міжнародний технологічний трансфер 4 залiк 

ВБ 2.19. Макрофінансовий аналіз  4 залiк 

ВБ 2.20. Друга іноземна мова (англійська, німецька, 

іспанська, французька, польська, китайська)  
16 

екзамен 

ВБ 2.21. Цифрова економіка 4 залік 

ВБ 2.22. Міжнародний маркетинг 4 залік 

ВБ 2.23. Венчурний бізнес 4 залік 

ВБ 2.24. Міжнародні стандарти корпоративного управління 4 залік 

ВБ 2.25. Інформаційна безпека 4 залік 

ВБ 2.26. Стратегічний менеджмент і комунікативне 

лідерство в міжнародних відносинах 
4 

залік 

ВБ 2.27. Міжнародна логістика 4 залік 

ВБ 2.28. Конкурентна розвідка 4 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 60  

3. КОМПОНЕНТ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ПП 3.1. Тренінг-курс "Економічна дипломатія"  4 залік 

ПП 3.2. Практика  6 звіт 

ПП 3.3. Підготовка  та захист кваліфікаційної бакалаврської 

роботи  

10  

Загальний обсяг практичної підготовки 20  

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 240  
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*Студенти можуть обрати кількість вибіркових навчальних дисциплін у відповідності до затвердженого 

навчального плану 

** Навчальна дисципліни можуть  викладатися, за бажанням студентів, англійською мовою 

*** У разі підготовки на освітньо-професійній програмі студентів-іноземців та осіб без громадянства 

навчальна дисципліна «Іноземна мова» викладається як окрема навчальна дисципліна «Українська мова як 

іноземна» за Єдиною типовою навчальною програмою, рекомендованою Міністерством освіти і науки 

України (Лист МОН № 1.4/18-Г-1934 від 21.07.2008 р  

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми 

Перевагами випускників програми є володіння глибокими знаннями щодо 

міжнародних економічних відносин на підприємницькому та державному рівнях,  

високий рівень опанування новітніми інформаційними аналітичними технологіями 

з одночасним ґрунтовним вивченням двох іноземних мов. 

Випускники програми здатні виконувати професійну роботу у вітчизняних 

та зарубіжних компаніях, відділах міжнародних зв’язків органів державної влади та 

місцевого самоврядування, відділах з економічних питань дипломатичних установ, 

міжнародних економічних організаціях. 
Зокрема, бакалавр міжнародних економічних відносин здатний виконувати 

професійну роботу за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» 

ДК 003:2010 (КП) 

 

Програмні результати навчання 
Після закінчення освітньо-професійної програми випускники матимуть 

фундаментальні економічні знання, глибоке розуміння міжнародних економічних 

відносин, включаючи міжнародний бізнес, передових досягнень економічної 

дипломатії, міжнародного економічного права, світової економіки, отримають 

посилену здатність застосовувати сучасні інформаційні аналітичні технології, 

здійснювати аналіз сучасних проблем у міжнародних відносинах та національній 

економіці; матимуть просунутий рівень володіння двома іноземними мовами; 

навички проектного менеджменту та комунікації в багатокультурному середовищі. 

Основними програмними результатами навчання є вміння мислити 

креативно та критично, мати навички тайм-менеджменту; володіти базовими 

категоріями, новітніми теоріями, концепціями, технологіями та методами у сфері 

міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, зокрема: 

міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, 

міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських 

ресурсів, міжнародного трансферу технологій; підбирати і вміло застосовувати 

аналітичний інструментарій дослідження стану та перспектив розвитку окремих 

сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням сучасних знань 

про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі; 

застосовувати базові знання, аналізуючи теорії, принципи, засоби й інструменти 

реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин; реалізовувати 

міжнародні проекти, працювати в проектних групах, мотивувати людей і рухатися 

до спільної мети, діяти соціально-відповідально та свідомо; знати базові категорії, 

концепції, форми і методи, цілі, функції та принципи економічної дипломатії, 

особливості, рівні, завдання двосторонньої й багатосторонньої дипломатії; 

демонструвати стійке розуміння методів захисту, лобіювання й реалізації 

національних економічних інтересів країни та знати особливості дипломатичного 
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менеджменту; визначати та реалізовувати механізм комерціалізації наукових 

досліджень, інновацій та інтелектуальної власності, бізнес-моделі для генерування 

та впровадження інновацій, міжнародного трансферу технологій, інтеграції до 

глобальних інноваційних мереж; обґрунтовувати вибір і надавати консультативні 

послуги інвесторам, власникам, менеджерам (управителям), керівникам суб’єктів 

міжнародних економічних відносин різних рівнів, організаційно-правових форм та 

власності щодо вдосконалення всіх напрямів міжнародної економічної діяльності.  

 


