
051 «ЕКОНОМІКА» 

освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні 

«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» 

 

 

Галузь знань  05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Спеціалізація «Міжнародна економіка» 

Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС 

Тривалість програми 4 роки 

Форма навчання  денна/заочна 

 

Освітньо-професійна програма спрямована на якісну підготовку 

висококваліфікованих фахівців у галузі міжнародної економіки, які володіють 

ґрунтовними знаннями з теорії і практики світогосподарського розвитку та здатні 

розв’язувати комплексні проблеми міжнародної економічної діяльності суб’єктів 

господарювання різного рівня на основі органічного поєднання традиційних і 

новітніх форм, механізмів й інструментів її реалізації у глобальному 

конкурентному середовищі. 

 

Особливості освітньо-професійної програми 

Програма передбачає надання фундаментальних теоретико-методичних знань 

та практичних фахових навичок з економічних процесів і закономірностей та 

тенденцій розвитку міжнародної економічної діяльності ринкових агентів. 

Орієнтована на глибоку професійну підготовку сучасних фахівців з міжнародної 

економіки, здатних не тільки застосовувати наявні методи дослідження, але й 

генерувати якісно нові на основі ґрунтовного опанування обов’язкових і 

вибіркових компонент освітньої програми з урахуванням останніх досягнень і 

здобутків світової економічної науки. Програма передбачає викладання окремих 

дисциплін англійською мовою та проходження студентами навчальної і 

переддипломної практик (3-й і 4-й роки навчання). Конкурентною перевагою 

програми є вагомий практичний компонент навчального процесу з проведенням 

занять і тренінгів з ряду дисциплін провідними менеджерами великих міжнародних 

компаній на базі їх підприємств. 

Програма максимально враховує потреби вітчизняного ринку праці у фахівцях 

з міжнародної економіки нової генерації, які володіють перспективним способом 

мислення, здатністю до змін та орієнтованих на професійну й управлінську 

досконалість.Програма є професійною прикладною, базується на органічному 

поєднанні практичної компоненти та фундаментальної теоретичної підготовки з 

мікро- та макроекономіки, економіки праці, статистики, міжнародної економіки, 

міжнародної торгівлі, міжнародного маркетингу, міжнародних фінансів, 

міжнародного консалтингу, європейської інтеграції, ділової іноземної мови. 

 

Гарант програми – Столярчук Ярослава Михайлівна 

доктор економічних наук, професор, професоркафедри міжнародної 

економіки 

факультет міжнародної економіки і менеджменту 

http://meim.kneu.edu.ua/ua//mijnar_econ_and_manag/ 

e-mail: kme@kneu.edu.ua 

http://meim.kneu.edu.ua/ua/mijnar_econ_and_manag/


Програма орієнтує на підготовку фахівців зі спеціалізації «Міжнародна економіка», 

у рамках якої можливе подальше навчання та професійна діяльність. 

 

Компоненти програми: 

№ п/п Назва навчальної дисципліни Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Обов’язкові дисципліни 

1 Прикладна інформатика 4 

2 Іноземна мова 28 

3 Вища математика 10 

4 Прикладне моделювання 4 

5 Філософія 4 

6 Українознавство 5 

7 Мікроекономіка 4 

8 Макроекономіка 4 

9 Соціологія 4 

10 Політологія 4 

11 Психологія 4 

12 Статистика 4 

13 Маркетинг 4 

14 Менеджмент 4 

15 Міжнародна економіка 10 

16 Економіка підприємства 4 

17 Економіка соціально-трудових відносин 4 

18 Екаунтинг 5 

19 Фінанси 4 

20 Право 4 

21 Тренінг-курс «Вступ до спеціальності» 5 

22 Фізичне виховання 0 

23 Ділова іноземна мова  14 

24 Міжнародний маркетинг 4 

25 Міжнародні фінанси 5 

26 Європейська інтеграція 5 

27 Міжнародна безпека 4 

28 Тренінг-курс «Міжнародна економічна діяльність 

України» 

5 

29 Виробнича практика та дипломна робота 20 

Вибіркові дисципліни 

30 Культурологія  4 

31 Екологія  4 

32 Країнознавство  4 

33 Мистецтво презентації  4 

34 Конфліктологія 4 

35 Мовна культура бізнес-комунікації  4 

36 Польська мова 8 

37 Лінгворекламістика 4 

38 Страхування  4 

39 Етика міжнародного бізнесу 4 



40 Міжнародна торгівля 4 

41 Національна безпека України 4 

42 Регіональна економіка 4 

43 Фондовий ринок 4 

 Друга іноземна мова  

44 – англійська мова  12 

45 – німецька мова  12 

46 – іспанська мова  12 

47 – французька мова  12 

48 Міжнародне інвестування 4 

49 Міжнародний аудит 4 

50 Управління активами ІСІ/ Торгівля цінними паперами 4 

51 Міжнародна логістика 4 

52 Міжнародний економічний аналіз 4 

53 Облік у зарубіжних країнах 4 

54 Міжнародні організації 4 

55 Міжнародна фінансова аналітика 4 

56 Міграційний ресурс національного конкурентного 

розвитку 

4 

57 Цифрова економіка 4 

58 Міжнародний консалтинг 4 

59 Бізнес-інформатика 4 

60 Друга іноземна мова для початківців 4 

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми 

Конкурентними перевагами випускників програми є володіння сучасним 

економічним мисленням, фундаментальними теоретико-методологічними 

знаннями і практичними фаховими навичками у сфері міжнародної економічної 

діяльності, необхідними для розв’язання комплексних завдань предметної області 

із застосуванням знань двох іноземних мов. 

Випускники програми здатні виконувати професійну роботу у вітчизняних і 

зарубіжних компаніях, органах державної влади та місцевого самоврядування, 

дипломатичних установах, громадських організаціях, міжнародних організаціях. 

Випускники можуть також обіймати посади, що утворились на ринку праці у 

зв’язку з розвитком нових видів економічної діяльності та технологій у рамках 

професійної спеціалізації.  

Програмні результати навчання 

Після закінчення програми навчання випускники будуть знати та 

використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та 

макроекономіки; демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, 

особливостей функціонування економічних систем; ідентифікувати та вивчати 

закономірності та особливості розвитку суб’єктів міжнародних економічних 

відносин із застосуванням математичних, статистичних та якісних методів 

економічного аналізу, економіко-математичного моделювання; виявляти й уміло 

застосовувати національні особливості управлінського, бухгалтерського та 

податкового обліку в діяльності підприємств і організацій різних секторів світової 

економіки; обґрунтовувати вибір інструментів та механізмів регулювання 

міжнародної торгівлі й ефективно використовувати сучасний маркетинговий 



інструментарій та інфраструктуру для реалізації міжнародних торговельних 

операцій; застосовувати знання у сфері менеджменту для реалізації інтересів 

суб’єктів на рівні економіки, підприємств та проектів; демонструвати ринково-

орієнтований світогляд, ефективно застосовувати методологію мікроекономіки для 

реалізації оптимальних економічних рішень суб’єктами міжнародного бізнесу; 

використовувати володіння мовами для виконання робочих обов’язків і підтримки 

професійних відносин на якісно високому рівні з урахуванням соціо-культурних 

особливостей суб’єктів; використовувати філософські знання для розвитку 

особистості, організації та суспільства, обґрунтування закономірностей та 

пояснення особливостей економічних явищ і процесів, прийняття управлінських 

рішень й проведення досліджень у професійній діяльності; досліджувати 

міжнародні ринки капіталу та застосовувати фінансові ресурси для підвищення 

конкурентоспроможності суб’єктів міжнародних економічних відносин. 

 

 

 

 


