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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

(назва ступеня вищої освіти) 
Магістр 

галузь знань 29 «Міжнародні економічні відносини» 
(шифр та назва галузі знань) 

спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини 
(код та найменування спеціальності) 

освітня програма Міжнародні економічні відносини 

1 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ 
Вченою радою Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» 20 лютого 2019 року, протокол № З 
Наказом Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» від 20 лютого 2019 року № 36-Н 

З РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО 
проектною групою Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» 

Члени проектної групи: 
Шкурупій О. В., керівник проектної групи, гарант освітньої програми, завідувач 
кафедри міжнародної економіки, д.е.н., професор, —-
Пожар А.А., доцент кафедри міжнародної економіки, к.е.н., доцент 
Дейнека Т.А., доцент кафедри міжнародної економіки, к.е.н., доцент 

2 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 2016 рік 
Переглянуто 2018 рік 
Переглянуто 2019 рік 
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II. Загальна характеристика 
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 
Ступінь вищої 
освіти Магістр 

Галузь знань 29 Міжнародні економічні відносини 
Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини 
Освітня програма Міжнародні економічні відносини 
Обмеження щодо 
форм навчання Обмеження відсутні 

Освітня 
кваліфікація Магістр з міжнародних економічних відносин 

Професійна(і) 
кваліфікація(ї) 
(тільки для 
регульованих 
професій) 

-

Кваліфікація в 
дипломі 

Ступінь: Магістр 
Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини 
Освітня програма: «Міжнародні економічні відносини» 

Опис предметної 
області 

Мета навчання - підготовка висококваліфікованих 
фахівців з МЕВ, 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. 
Об'єкт вивчення - функціонування та розвиток 
міжнародних економічних відносин, методології та 
методів їх досліджень, взаємодія суб'єктів світового 
економічного простору в процесі еволюції міжнародного 
співробітництва. 
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 та інституціонального механізму 
регулювання в процесі трансформації міжнародних 
економічних відносин та міжнародного економічного 
співробітництва. 
Методи: аналіз і синтез, індукція і дедукція, 
спостереження, вимір, порівняння, абстрагування. 
Методики: методики оцінювання, моделювання та 
прогнозування розвитку міжнародних економічних 
відносин на різних рівнях. 
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Технології як системний метод створення, застосування 
і визначення процесу навчання та засвоєння знань з 
урахуванням технічних і інтелектуальних ресурсів у їх 
взаємодії, що базуються на елементах проблемно-
орієнтованого та студентоцентрованого навчання. 
Інструментарій та обладнання включають сучасні 
універсальні та спеціалізовані інформаційні системи 
(інформаційно-комунікаційні, інформаційно-пошукові, 
інформаційно-аналітичні) та інші програмні продукти, 
що застосовуються в діяльності суб'єктів МЕВ. 

Академічні права 
випускників 

Магістр може продовжити навчання на освітньо-
науковому рівні доктор філософії. Набуття часткових 
кваліфікацій за іншими спеціалізаціями в системі 
післядипломної освіти. 

Працевлаштування 
випускників (для 
регульованих 
професій -
обов'язково) 

Фахівець підготовлений до роботи в галузі 
міжнародних відносин за ДК 003:2010 

- 3439 Дипломатичний кур'єр 
- 1120.3 Дипломатичні представники 
- 2419.2 Експерт із зовнішньоекономічних питань, 
- Консультант із зовнішньоекономічних питань 
- 2419.2 Консультант з ефективності 

підприємництва, 
- Фахівець з ефективності підприємництва 
- 2441.2 Оглядач з економічних питань 
- 2441.2 Економіст 
- 2441.2 Економічний радник 
- 2441.2 Аналітик з інвестицій 
- 2441.2 Економіст з міжнародної торгівлі 
- 1475.4 Менеджер (управитель) із 

зовнішньоекономічної діяльності 
Фахівець підготовлений до роботи в галузі 

міжнародних відносин за І8СО-О8 :18СО-88 
- 3439 Соигіег, сііріотаїіс 
- 1120 КергезепМіуе, сііріотаїіс 
- 2310 Ьесйігег, Ьі§Ьег есІиса1:іоп 
- 2419 Сопзиііапі, Ьизіпезз 
- 2419 Зресіаіізі, Ьизіпезз ейісіепсу 
- 2441 Апаїузі;, есопотіс 
- 2441 Есопотізі; 
- 2441 АсМзег, есопотіс 
- 2441 Апаїузі, Ьизіпезз: есопотісз 
- 1226 Мапа§ег, ітрогіз апсі ехрогіз 
- 1224 Мапа§ег, сіерагітепі:: У/Ьоіезаіе Ігасіе 
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III. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 
вищої освіти 

Для магістра 
Обсяг: 

- освітньо-професійної програми становить 90-кредитів ЄКТС. 
Мінімум 35 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано для здобуття 

загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, 
визначених Стандартом вищої освіти 

IV. Перелік компетентностей випускника 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі 
міжнародних економічних відносин або у процесі навчання, 
що передбачає проведення досліджень із застосування 
новітніх інноваційних технологій при здійсненні 
комплексних досліджень світогосподарських зв'язків 3 
урахуванням невизначеності умов. 

Загальні 
компетентності 

- здатність до усної та письмової професійної 
комунікації іноземною мовою/іноземними мовами (ЗК-01); 

здатність до абстрактного, креативного, критичного 
мислення, аналізу та синтезу на основі логічних аргументів 
та перевірених фактів в умовах обмеженого часу та ресурсів 
(ЗК-02); 

здатність систематизувати та синтезувати інформацію 
з різних джерел, використовуючи інноваційні підходи та 
технології, програмне забезпечення з урахуванням крос-
культурних особливостей суб'єктів МЕВ (ЗК-ОЗ); 

- здатність працювати самостійно та в команді, вміти 
брати на себе ініціативу і відповідальність, мотивувати та 
керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей 
(ЗК-04); 

- здатність самостійно організовувати та здійснювати 
наукові дослідження проблем міжнародних економічних 
відносин, продукувати гіпотези, визначати наукові проблеми, 
готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати публічну 
апробацію результатів досліджень (ЗК-05); 

Спеціальні 
(фахові, 
предметні) 
компетентності 

- здатність до формування обґрунтованих пропозицій 
щодо налагодження міжнародних економічних відносин на 
всіх рівнях їх реалізації (СК-01); 

- здатність аналізувати моделі розвитку національних 
економік та визначати їх роль у сучасній світогосподарській 
системі (СК-02); 

здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних 
фірм та їх позиції на світових ринках (СК-03); 
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здатність застосовувати кумулятивні знання, науково-
технологічні досягнення, інформаційні технології для 
осягнення сутності феномену нової економіки, виявлення 
закономірностей та тенденцій новітнього розвитку світового 
господарства (СК-04); 

здатність впроваджувати принципи соціальної 
відповідальності в діяльності суб'єктів МЕВ(СК-05); 

здатність визначати й оцінювати прояви економічного 
глобалізму, виклики та дисбаланси глобального розвитку 
(СК-06); ' 

здатність визначати геоекономічні стратегії країн та їх 
регіональні економічні пріоритети (СК-07); 

здатність прогнозувати тенденції розвитку глобальних 
ринків з урахуванням кон'юнктурних змін (СК-08); 

здатність до самонавчання, підтримки належного рівня 
знань, готовність до опанування знань нового рівня, 
підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації (СК-09). 

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання 

1. Демонструвати 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. Демонструвати неординарні підходи у розв'язанні практичних 
завдань, уміння креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень 
на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого 
часу та 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 інноваційні підходи та технології, програмне 
забезпечення з метою розв'язання практичних завдань з урахуванням крос-
культурних особливостей суб'єктів МЕВ 

4. Приймати обґрунтовані рішення, 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 

5. Демонструвати дослідницькі навички, що проявляються в 
оригінальності дослідження, здатності продукувати нові наукові гіпотези в 
обраній галузі, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх реалізації, 
беручи до уваги наявні ресурси; інтерпретувати результати проведених 
досліджень, вміти їх презентувати, знаходити засоби розв'язання проблем і 
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прогнозувати майбутні наслідки прийнятих рішень. 
6. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні 

звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та 
довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно 
готувати аналітичні матеріали,з метою формування пропозиції налагодження 
міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації. 

7. Досліджувати та аналізувати моделі розвитку національних 
економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах 
трансформації світогосподарських відносин. 

8. Здійснювати моніторинг, аналіз ,оцінку діяльності глобальних фірм 
(корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з 
метою ідентифікації їх конкурентних позицій та переваг на світових ринках 

9. Демонструвати розуміння закономірностей та тенденцій новітнього 
розвитку світового господарства та феномену нової економіки з урахуванням 
процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну. 

10. Розуміти сутність соціального виміру глобального економічного 
розвитку та імплементувати принципи соціальної відповідальності в діяльності 
суб'єктів МЕВ. 

11. Здійснювати пошук та вибір адаптивних моделей вирівнювання 
дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку. 

12. Визначати геоекономічні стратегії країн та їх регіональні 
економічні пріоритети з урахуванням національних економічних інтересів та 
безпекової компонтенти міжнародних економічних відносинв контексті 
глобальних проблем людства і 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. Усвідомлювати необхідність самонавчання впродовж усього життя 
та постійного самовдосконалення; прагнути професійного зростання, 
проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін, та застосування 
міждисциплінарного підходу у формуванні знань. 

VI. Форми атестації здобувачів вищої освіти 
Форми атестації здобувачів 
вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного 
захисту дипломної магістерської роботи. 
Атестація осіб, які здобувають ступінь 
магістра міжнародних економічних відносин, 
здійснюється Екзаменаційною комісією, до 
складу якої можуть включатися представники 
роботодавців та їх об'єднань, провідних 
науковців. 

Вимоги до кваліфікаційної 
роботи 

Дипломною магістерською роботою є робота 
магістра, що виконується на завершальному 
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(за наявності) етапі здобуття другого (магістерського) рівня 
вищої освіти для встановлення відповідності 
набутих результатів навчання 
(компетентностей) вимогам стандартів вищої 
освіти. 
Дипломна магістерська робота магістра 
виконується за тематикою, визначеною вищим 
навчальним закладом та обов'язково 
перевіряється на плагіат. 
Зміст дипломної магістерської роботи 
визначається її темою. Деталізація вимог до 
кваліфікаційної роботи та процедури захисту 
регламентуються внутрішніми документами й 
положеннями Вищого навчального закладу 
Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 

Вимоги до 
атестаційного/єдиного 
державного 
кваліфікаційного екзамену 
(екзаменів) 
(за наявності) 
Вимоги до публічного 
захисту (демонстрації) 
(за наявності) 

Публічний захист дипломної магістерської 
робота магістра проходить на засіданні 
Екзаменаційної комісії згідно із затвердженим 
графіком засідань. 

1. Оцінювання рівня якості підготовки 
магістра здійснюють члени Екзаменаційної 
комісії на основі встановлених правил, 
принципів, критеріїв, системи і шкали 
оцінювання. 

2. Об'єктом оцінювання якості підготовки 
магістра є сукупність знань, умінь і навичок, 
набутих компетенцій, відтворених у процесі 
виконання та захисту кваліфікаційної роботи. 

3. Оцінювання рівня якості підготовки 
магістра здійснюється членами 
Екзаменаційної комісії на основі принципів: 
об'єктивності, індивідуальності, 
комплексності, етичності, диференційованого 
та компетентнісного підходу з урахуванням 
набутої системи типових універсальних і 
спеціальних професійних компетенцій. 

4. Рівень якості підготовки магістра 
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визначається комплексно за системами 
оцінювання: Європейською кредитно-
трансферною системою (ЄКТС) (за шкалою: 
«А», «В», «С», «Б», «Е», «РХ», «Р») та за 
національною (за шкалою: «відмінно», «дуже 
добре», «добре», «задовільно», «задовільно 
достатньо», «незадовільно з можливістю 
повторного захисту», «незадовільно з 
обов'язковим повторним виконанням за новою 
темою і захистом) за 100-баловою шкалою. 

5. Критерії оцінювання рівня якості 
підготовки магістра за результатами 
виконання і захисту дипломної роботи 
наводяться у Положенні про дипломну роботу 
університету та Методичних рекомендаціях 
кафедри міжнародної економіки до виконання 
дипломної роботи, основні положення яких 
відповідають вимогам вищої освіти в Україні. 

6. Рішення щодо підсумкового оцінювання 
приймається більшістю голосів членів 
Екзаменаційної комісії за результатами 
публічного захисту з урахуванням висновків 
наукового керівника та рецензента. 

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти 

У Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» функціонує система забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), 
яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 
оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті 
Університету, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 
науково-педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 
програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 
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вищої освіти та кваліфікації; 
8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних 
закладів і здобувачів вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 
У 2009, 2012, 2015 роках Університет отримував Міжнародний 

Сертифікат 44003 0С>М08 Міжнародної мережі сертифікації (ІС>№1:) і 
Німецького органу сертифікації системи управління якості (БС)8 ОтЬН) про 
відповідність діяльності міжнародному стандарту 180 9001:2008. 

У травні 2018 року Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» успішно пройшов проведено 
ресертифікаційний аудит (перехідний зовнішній аудит) системи управління 
якістю діяльності університету, що передбачав перехід системи управління 
якістю діяльності університету на нову версію міжнародного стандарту 180 
9001:2015 та на відповідність вимогам міжнародного стандарту 180 9001:2015. 
З цією метою в університеті було проведено організаційну підготовка до 
переходу на нові вимоги міжнародного стандарту, а також впровадження нової 
лідерської парадигми та ризик-орієнтованого мислення. 

У відповідності до рішення аудиторської групи Органу сертифікації 
«ПРИРОСТ» Української асоціації якості Вищий навчальний заклад 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» отримав 
сертифікати ІС)№1;, БС>8 і УАЯ, які засвідчують, що університет впровадив та 
використовує систему управління якістю відповідно вимогам міжнародного 
стандарту 180 9001:2015. Термін дії сертифікатів до липня 2021 року. 

Щорічно між зовнішніми аудитами експертами Української асоціації 
якості проводяться наглядові аудити системи управління якістю діяльності 
університету. Метою наглядових аудитів є отримання доказів щодо 
підтвердження вдосконалення якості управління процесами діяльності в 
університеті. 

VIII. Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності) 
Загальноприйняті професійні стандарти - відсутні. 

IX. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої 
освіти 

1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-УІІ (із змінами та 
доповненнями). 

2. Е 8 0 2015: Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти. 8іап<ЗагсІ5 апсі Оиісіеііпез іог (Зиаіііу 
Аззигапсе іп іЬе Еигореап Ні§Ьег Ескісаііоп Агеа (Е80). - К.: ТОВ «ЦС», 
2015 . -32 с. 

3. І8СЕО (МСКО) 2011: Іпіегпаїіопаї 8іапсіагс1 СІаззіГісаІіоп о£Есіисаііоп. 
4. Міжнародна Стандартна Класифікація Освіти галузі освіти і навчання 

І8СЕБ-Р (МСКО-Г) 2013:18СЕБ РіеШз оґЕсіисаііоп апсі Тгаіпіп§. 
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5. Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор 
професій»: Наказ Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (із 
змінами відповідно до наказу Мінекономрозвитку України № 923 від 
16.08.2012 р.). 

6. Національний класифікатор України ДК 009 : 2010 «Класифікація видів 
економічної діяльності»: Наказ Держспоживстандарту України від 
11.10.2010 р. № 457 (із змінами і доповненнями). 

7. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. 
№ 1187. 

8. Про внесення змін до Закону України «Про стандарти, технічні регламенти 
та процедури оцінки відповідності»: Закон України від 31.05.2007 р. № 1107-
V. 

9. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Постанова Кабінету 
Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341. 

10. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266. 

11. Про затвердження Положень про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу 
освіту): Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р. № 65. 

12. Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719. 

13. Про перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
спеціаліста і магістра: Постанова Кабінету Міністрів України від 
27.08.2010 р. №787. 

14. Розроблення освітніх програм: Методичні рекомендації / В.М. Захарченко, 
В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / за ред. В. Г. Кременя. - К.: 
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014 . - 120 с. 

15. Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад.: 1.1.Бабин, 
Я.Я. Болюбаш, А.А. Гармаш й ін. - К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 
2011 . - 100 с. 

16. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: Наказ 
Міністерства освіти і науки України від 01.06.2016 р. № 600. 

17. Сучасні підходи до побудови освітніх програм: методичні матеріали Ю.В. 
Холін, С.О. Кравцов, Т.О. Маркова. - Харків: ХНУ, 2014. - 35 с. 

18. Щодо використання у практичній роботі Вищих навчальних закладів 
англомовного варіанту Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Лист Міністерства освіти 
та науки від 05.02.2016 р. № 1/9-64. 

19. Щодо розробки стандартів вищої освіти: Лист Міністерства освіти і науки 
України від 14.01.2016 р. № 1/9-14. 
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Пояснювальна записка 

Опис програми навчання 
Термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки 

магістра складає 1 рік 4 місяці. 
Освітньо-професійна програма орієнтована на підготовку кадрів вищої 

кваліфікації зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини, котрі здатні 
вирішувати конкретні завдання у сфері міжнародних економічних відносин. 

Освітньо-професійна програма передбачає розвиток загальних та 
спеціальних (фахових, предметних) компетентностей у їх взаємодії та 
взаємозв'язку. 

Освітньо-професійна програма передбачає виділення дисциплін двох 
циклів: загальної та професійної підготовки, серед яких: обов'язкові та 
вибіркові навчальні дисципліни; практична підготовка та підсумкова атестація 
(магістерська дипломна робота та підсумкова атестація). 

Загальний обсяг освітньо-професійної програми - 90 кредитів. 
У даній освітньо-професійній програмі одному семестру відповідає 

30 кредитів ЄКТС, навчальному року - 60 кредитів ЄКТС. Одному кредиту 
ЄКТС відповідають 30 годин загального навчального навантаження здобувача 
вищої освіти. 
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Таблиця 1 
Матриця відповідності визначених Стандартом (освітньо-професійною програмою) компетентностей дескрипторам 

національної рамки класифікацій 
Класифікація компетентностей 

за НРК Знання Уміння Комунікація Автономія та відповідальність 

Загальні компетентності 
ЗК 01 .Здатність до усної та 

письмової професійної 
комунікації іноземною 
мовою/іноземними мовами. 

- технологій перекодування в 
умовах двомовної медіації; 
- навичок невербальної 
поведінки перекладача; 
- параметрів мовної і 
комунікативної компетенції; 
- загальних принципів і 
організації процесу комунікації, 
закономірностей мовленнєвої 
діяльності; 
- нормативності явищ 
перекладу та тенденцій їх 
розвитку й функціонування. 

- володіти прийомами 
красномовства; 
- розкривати зміст тексту 
перекладу; 
- осмислювати 
лінгвокультурологічні явища та 
систематизувати необхідні 
знання з перекладознавства; 
- володіти перекладацькими 
прийомами і трансформаціями. 

Усне та письмове спілкування 
за фахом. Правильне 
викладення фактів у спілкуванні 
іноземною мовою. 

Використовувати мовленнєвих 
засобів спілкування. 
Нести відповідальність за 
точність і коректність 
передання інформації. 

ЗК 02. Здатність до 
абстрактного, креативного, 
критичного мислення, аналізу 
та синтезу на основі логічних 
аргументів та перевірених 
фактів в умовах обмеженого 
часу та ресурсів. 

- підходів до визначення цілей 
підприємства; 
— загальних та спеціальних 
підходів до формування систем 
стратегічного управління 
підприємством у міжнародному 
бізнесі; 
- підходів до побудови бізнес-
моделі підприємства; 
— економічного механізму 
управління підприємством. 

- застосовувати моделі бізнес-
процесів відповідно до галузевої 
специфіки діяльності 
підприємства; 
— адмініструвати процеси 
розроблення та функціонування 
економічного механізму 
підприємства; 
- здійснювати планування та 
прогнозування основних 
показників розвитку 
підприємства; 
- формулювати економічну 
стратегію підприємства; 
— формувати стратегічні 
складові різних підсистемах 
управління міжнародної 
компанії; 
— оцінювати результативність 

Взаємодія на рівні прийняття 
управлінських рішень щодо 
забезпечення високої 
результативності міжнародного 
бізнесу на основі сформованої 
здатності фахівця до 
абстрактного, креативного, 
критичного мислення, аналізу 
та синтезу. 

Забезпечувати ефективність 
системи професійних 
комунікацій на основі 
сформованої здатності фахівця 
до абстрактного, креативного, 
критичного мислення, аналізу 
та синтезу. 
Нести відповідальність за 
прийняття правильних рішень в 
ситуаціях, що грунтуються на 
професійному судженні 
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управління підприємством. 
ЗК 03. Здатність 
систематизувати та синтезувати 
інформацію з різних джерел, 
використовуючи інноваційні 
підходи та технології, 
програмне забезпечення з 
урахуванням крос-культурних 
особливостей суб'єктів МЕВ 

- базових цінностей світової 
бізнес-культури; 
- особливостей поведінки 
представників різних ділових 
культур; 
- сучасних технологій крос-
культурних комунікацій 
міжнародних компаній; 
- впливу культурних 
відмінностей на систему 
управління компаніями у різних 
країнах. 

- аналізувати комунікаційні 
процеси і розробляти пропозиції 
щодо підвищення їх 
ефективності в практиці 
міжнародного бізнесу; 
- професійно обирати 
ефективні форми, методи і 
технології управління з 
урахуванням національної 
ділової культури і ситуації в 
конкретній країні; 
- розробляти основні напрями 
підвищення рівня корпоративної 
культури міжнародних 
корпорацій. 

Взаємодія та співробітництво в 
професійній сфері при 
культурному розмаїтті 
професійних ситуацій. 

Дотримуватись системи норм, 
правил і критеріїв професійної 
етики з урахуванням 
особливостей корпоративної 
культури різних країн. 
Нести відповідальність за 
збереження цінностей світової 
бізнес-культури, що існує у 
різноманітності її видів і форм. 

ЗК 04. Здатність працювати 
самостійно та в команді, вміти 
брати на себе ініціативу і 
відповідальність, мотивувати та 
керувати роботою інших для 
досягнення поставлених цілей 

- класичних і сучасних 
концепцій лідерства; 
- відмінностей лідерства від 
менеджменту; 
- стилів лідерства; 
- рис, які притаманні лідеру, 
способів делегування владних 
повноважень та створення 
монолітної команди, члени якої 
будуть максимально розкривати 
свій потенціал і досягати 
спільної мети; 
- сутності міжнародного 
менеджменту та функцій, що 
реалізуються в практиці 
діяльності суб'єктів 
міжнародних економічних 
відносин; 
- методів та інструментів 
розв'язання проблем, що 
виникають у різних сферах їх 
діяльності. 

- виявляти лідерський 
потенціал в собі та в інших; 
- застосовувати на практиці 
принципи відповідальності, 
служіння людям, ініціативності; 
- підвищувати ефективність 
команди, шляхом організації 
навчання всередині організації; 
- аналізувати фактори та 
індикатори розвитку суб'єктів 
міжнародних економічних 
відносин; 
- оптимізувати управління 
змінами, що відбуваються в 
діяльності суб'єктів 
міжнародних економічних 
відносин; 
- контролювати управлінську 
результативність суб'єктів 
міжнародних економічних 
відносин. 

Взаємодія у професійній 
спільноті, компетентне 
спілкування в діалоговому 
режимі на заходах професійного 
спрямування. 
Донесення корисної інформації 
менеджерам різних рівнів 
управління та власникам. 

Самостійно приймати управлінські 
рішення відповідно до визначених 
цілей діяльності компанії. 
Нести відповідальність за 
здійснення функцій керівника при 
командній взаємодії фахівців, за 
прийняття рішень щодо розвитку 
компанії та за досягнення 
поставлених цілей. 
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ЗК 05. Здатність самостійно 
організовувати та здійснювати 
наукові дослідження проблем 
міжнародних економічних 
відносин, продукувати гіпотези, 
визначати наукові проблеми, 
готувати наукові тексти та 
доповіді, здійснювати публічну 
апробацію результатів 
досліджень 

- видів і форм організації 
наукових досліджень; 
- методологічних підходів до 
здійснення науково-дослідної 
роботи; 
- методики проведення 
пошукових робіт за науковим 
спрямуванням; 
- засобів отримання 
інформації; 
- порядку впровадження 
результатів наукових 
досліджень у практику. 

- застосовувати метод 
наукового пізнання при 
здійсненні науково-дослідних 
робіт та в майбутній практичній 
діяльності; 
- володіти методами і 
прийомами самостійного 
вирішення наукових та техніко-
економічних задач на 
виробництві та в наукових 
установах; 
- забезпечувати оптимізацію 
процесу наукових досліджень та 
впровадження результатів 
наукового дослідження у 
практику. 

Взаємодія у професійній 
спільноті, участь у наукових 
дискусіях, компетентне 
спілкування в діалоговому 
режимі на заходах наукового 
характеру 

Забезпечувати самоорганізацію 
процесу наукових досліджень. 
Нести відповідальність за розвиток 
власних професійних компетенцій 
на основі опануванні новітніх 
наукових знань. 

Спеціальні (фахові) компетенції) 
СК 01. Здатність до формування 
обгрунтованих пропозицій щодо 
налагодження міжнародних 
економічних відносин на всіх 
рівнях їх реалізації 

- особливостей реалізації 
національних інтересів держав у 
різних регіонах світу з 
урахуванням процесів 
глобалізації й регіоналізму; 
— механізмів реалізації 
геополітичних та 
геоекономічних інтересів 
учасників міжнародних 
відносин; 
- завдань і функцій, що 
виконують дипломатичні і 
консульські установи; 
— системи та механізму 
діяльності Міністерства 
закордонних справ України й 
особливостей діяльності 
дипломатичних служб інших 
країн світу. 

- аналізувати та оцінювати 
геополітичне та геоекономічне 
положення окремих держав; 
- визначати сутність 
геополітичних та 
геоекономічних інтересів 
держав; 
- оцінювати геополітичні та 
геоекономічні інтереси України; 
- орієнтуватися в основних 
положеннях міжнародних та 
вітчизняних нормативно-
правових актів, що регулюють 
зовнішні зносини та 
дипломатичну діяльність; 
- використовувати методи та 
засоби дипломатичної 
комунікації. 

Взаємодія, співробітництво з 
внутрішніми та зовнішніми 
користувачами інформації, 
створеної в системі 
зовнішньоекономічних та 
зовнішньополітичних відносин. 

Здійснювати самостійне 
прийняття рішень, враховуючи 
особливості міжнародних, 
економічних та політичних 
відносин, у тому числі, за 
складних і непередбачуваних 
ситуацій їх прояву. 
Нести відповідальність за 
збереження стабільного стану в 
системі зазначених відносин та 
забезпеченні інтересів держави. 

СК 02. Здатність аналізувати 
моделі розвитку національних 

- концептуальних засад, 
основних методологічних 

- аналізувати моделі розвитку 
соціально-економічних систем 

Взаємодія з менеджерами 
різного рівня щодо управління 

Обирати найбільш оптимальну 
модель при визначенні розвитку 
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економік та визначати їх роль у 
сучасній світогосподарській 
системі 

принципів і особливостей 
моделювання соціально-
економічних систем та їх 
елементів. 

та визначати їх роль у сучасній 
світогосподарській практиці; 
- використовувати сучасні 
підходи до розроблення і 
використання економіко-
математичних та статистичних 
методів для вирішення 
економічних завдань в 
управлінні підприємством. 

соціально-економічними 
системами, які визначені на 
основі відповідних за змістом 
моделей і враховують досвід 
сучасної світогосподарської 
практики. 

соціально-економічних систем, 
які враховують особливості 
сучасної світогосподарської 
практики 
Нести відповідальність за 
здійснення правильного вибору 
моделей, які ідентифікують 
розвиток соціально-
економічних систем різного 
рівня. 

СК 03. Здатність оцінювати 
масштаби діяльності 
глобальних фірм та їх позиції 
на світових ринках 

— ключових проблеми 
міжнародної конкуренції та 
конкурентоспроможності 
товарів, послуг, підприємств та 
галузей; 
— міжнародних стратегій 
конкурентної поведінки; 
— міжнародних 
інвестиційних проектів та їх 
значення для міжнародного 
бізнесу. 

— оцінювати показники й 
фактори, що впливають на 
міжнародну 
конкурентоспроможність 
підприємств різних типів; 
— здійснювати селекцію 
міжнародних стратегій 
конкурентної поведінки за 
критеріями їх ефективності; 

обирати оптимальні 
стратегії українських 
підприємств на зарубіжних 
ринках; 
— аргументувати 
доцільність реалізації 
міжнародних інвестиційних 
проектів. 

Взаємодія з партнерами та 
конкурентами щодо визначення 
частки компаній на світових 
ринках. 

Самостійно готувати та надавати 
вищому менеджменту компанії 
систематизовану та аргументовану 
інформацію щодо вибору 
поведінкової моделі підприємства. 
Нести відповідальність за 
правильний вибір поведінкової 
моделі підприємства. 

СК 04. Здатність застосовувати 
кумулятивні знання, науково-
технологічні досягнення, 
інформаційні технології для 
осягнення сутності феномену 
нової економіки, виявлення 
закономірностей та тенденцій 
новітнього розвитку світового 
господарства 

- чинників глобалізації , 
що формують основи 
новітнього етапу розвитку 
світового господарства; 
- впливу інноваційної 
діяльності на економічний 
розвиток підприємства, 
принципів інноваційного 
розвитку, організаційно-
економічного механізму, 
методів та функцій управління 

— аналізувати 
закономірності та тенденції 
розвитку світового господарства 
з урахуванням особливостей 
сучасного етапу формування 
нової економіки; 

розробляти інноваційні 
стратегії розвитку підприємства 
її складові, чинники та критерії 
вибору; 

застосовувати методи 

Взаємодія з менеджерами 
різного рівня щодо з'ясування 
закономірностей та тенденцій 
сучасного розвитку світового 
господарства. 

Самостійно визначати та 
оцінювати основні закономірності 
та тенденції сучасного розвитку 
світового господарства. 
Нести відповідальність за 
правильну оцінку 
світогосподарських тенденцій та 
закономірностей виникнення 
процесів і явищ в результаті 
науково-технологічних та 
інтелектуально-інноваційних змін 
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інноваційним розвитком 
підприємства; 
- теоретико-методологічні 
положення, що визначають 
сутність інтелектуального 
капіталу та його роль у 
глобалізаційному вимірі. 

вимірювання рівня 
інноваційного розвитку; 
- оцінювати ефективність 
інновацій за показниками 
терміну корисного 
використання; 
- обчислювати ефект від 
створення, виробництва та 
експлуатації нововведень; 
- визначати вплив 
інтелектуального капіталу на 
розвиток національної 
економіки, 
конкурентоспроможність та 
глобальний статус країни в 
системі міжнародних 
економічних відносин. 

в глобалізованому суспільстві. 

СК 05. Здатність впроваджувати 
принципи соціальної 
відповідальності в діяльності 
суб'єктів МЕВ. 

- концептуальних основ 
розвитку соціальної 
відповідальності; 

критеріїв, показників та 
методики оцінювання соціальної 
відповідальності; 
- сутності соціальних 
інвестицій як форми вияву 
корпоративної відповідальності 
роботодавців. 

- формувати механізм 
управління корпоративною 
соціальною відповідальністю; 
- визначити особливості 
вияву соціальної 
відповідальності бізнесу в 
українських реаліях; 
- формувати ефективну 
взаємодію роботодавців з 
персоналом на засадах 
соціальної відповідальності; 
- досліджувати відносини 
підприємства із зовнішніми 
організаціями на засадах 
корпоративної соціальної 
відповідальності; 
- здійснювати моніторинг 
корпоративної соціальної 
відповідальності та оцінювати її 
ефективність. 

Донесення інформації 
менеджерам різних рівнів 
управління, працівникам різних 
структур та власникам щодо 
відповідності реальних процесів 
в діяльності суб'єктів МЕВ 
принципам соціальної 
відповідальності компаній. 

Самостійно визначати відповідність 
реальних процесів в діяльності 
суб'єктів МЕВ принципам 
соціальної відповідальності 
компаній. 
Нести відповідальність за 
впровадження принципів соціальної 
відповідальності в діяльності 
суб'єктів МЕВ. 

СК 06. Здатність визначати й особливостей реалізації — аналізувати та оцінювати Взаємодія з менеджментом Самостійно приймати рішення 

17 



СВО ПУЕТ-2019 

Класифікація компетентностей 
за НРК Знання Уміння Комунікація Автономія та відповідальність 

оцінювати прояви економічного 
глобалізму, виклики та 
дисбаланси глобального 
розвитку. 

національних інтересів держав у 
різних регіонах світу з 
урахуванням процесів 
глобалізації й регіоналізму; 
- механізмів реалізації 
геополітичних та 
геоекономічних інтересів 
учасників міжнародних 
відносин; 

чинників глобалізації , 
що формують основи 
новітнього етапу розвитку 
світового господарства. 

геополітичне та геоекономічне 
положення окремих держав; 
- визначати сутність 
геополітичних та 
геоекономічних інтересів 
держав; 
- оцінювати геополітичні та 
геоекономічні інтереси України; 
- аналізувати 
закономірності та тенденції 
розвитку світового господарства 
з урахуванням особливостей 
сучасного етапу формування 
нової економіки. 

вищого рівня щодо запобігання 
виникнення загроз бізнесу через 
прояви економічного 
глобалізму, виклики та 
дисбаланси глобального 
розвитку. 

щодо підготовки матеріалів для 
вищого менеджменту про 
можливість виникнення загроз 
бізнесу через прояви 
економічного глобалізму, 
виклики та дисбаланси 
глобального розвитку. 
Нести відповідальність за 
надання достовірної інформації 
про можливість виникнення 
загроз бізнесу через прояви 
економічного глобалізму, 
виклики та дисбаланси 
глобального розвитку. 

СК 07. Здатність визначати 
геоекономічні стратегії країн та 
їх регіональні економічні 
пріоритети 

- сучасних тенденцій 
інтернаціоналізації економіки; 
- форм і методів 
міжнародних стратегій 
економічного розвитку. 

- виявляти основні проблеми 
при розробці та реалізації 
міжнародної стратегії; 
-розробляти стратегії виходу 
на зарубіжні ринки та 
обґрунтовувати способи і шляхи 
інтернаціоналізації бізнесу; 
- оцінювати світогосподарські 
явища і процеси у контексті 
національних інтересів України. 

Взаємодія з менеджментом 
вищого рівня щодо ведення 
бізнесу міжнародних компаній 
відповідно геоекономічній 
стратегії країни та регіональних 
економічних пріоритетів. 

Самостійно визначати та 
обґрунтовувати особливості ведення 
бізнесу міжнародних компаній 
відповідно до стратегії країни та 
регіональних економічних 
пріоритетів. 
Нести відповідальність за надання 
вищому менеджменту міжнародних 
компаній об'єктивної інформації 
щодо ведення бізнесу відповідно 
геоекономічній стратегії країни та 
регіональних економічних 
пріоритетів. 

СК 08. Здатність прогнозувати 
тенденції розвитку глобальних 
ринків з урахуванням 
кон'юнктурних змін 

— концептуальних засад, 
основних методологічних 
принципів і особливостей 
моделювання та прогнозування 
соціально-економічних систем 
та їх елементів; 
— ключових проблем 
функціонування міжнародних 
ринків, конкуренції та 
конкурентоспроможності 
товарів, послуг, підприємств; 

— аналізувати та прогнозувати 
розвиток соціально-економічних 
систем; 
- оцінювати та 
прогнозувати показники 
кон'юнктури міжнародних 
ринків та визначати фактори, що 
впливають на міжнародну 
конкурентоспроможність 
підприємств; 

здійснювати селекцію 

Взаємодія з менеджерами 
різного рівня щодо надання 
інформації про кон'юнктурні 
зміни та розвиток глобальних 
ринків з метою її використання в 
практиці діяльності 
міжнародних компаній. 

Самостійно визначати кон'юнктурні 
зміни та рівень розвитку глобальних 
ринків. 
Нести відповідальність за надання 
достовірної інформації про 
кон'юнктурні зміни та розвиток 
глобальних ринків. 
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Класифікація компетентностей 
за НРК Знання Уміння Комунікація Автономія та відповідальність 

— міжнародних стратегій 
конкурентної поведінки 
компаній на міжнародних 
ринках. 

міжнародних стратегій 
конкурентної поведінки 
враховуючи стан міжнародних 
ринків. 

СК 09. Здатність до 
самонавчання, підтримки 
належного рівня знань, 
готовність до опанування знань 
нового рівня, підвищення своєї 
фаховості та рівня кваліфікації 

— сучасних технологій, 
методів, форм організації 
навчання студентів; 
— законодавчих та 
нормативно-правових актів з 
охорони праці в галузі; 
— нормативно-методичних 
документів зі створення і 
управління діяльністю 
спеціалізованих служб та (або) 
функціональних підсистем 
Єдиної державної системи 
цивільного захисту. 

- використовувати 
сучасні технології, методи, 
форми організації навчання 
студентів; 

користуватись 
законодавчими та нормативно-
правовими актами з охорони 
праці в галузі; 
діяти відповідно до нормативно-
методичних документів зі 
створення і управління 
діяльністю спеціалізованих 
служб та (або) функціональних 
підсистем Єдиної державної 
системи цивільного захисту. 

Взаємодія студента та викладача 
з метою підвищення своєї 
фаховості та рівня кваліфікації. 

Самостійно ідентифікувати та 
вирішувати проблеми, що 
виникають, під час передачі 
системи професійних знань, 
формування навичок та вмінь. 
Нести відповідальність за розвиток 
професійних знань та 
самовдосконалення. 
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Таблиця 2 
Матриця відповідності визначених Стандартом (освітньо-професійною програмою) результатів навчання та 

компетентностей 

Програмні результати навчання 

компетентності 

Програмні результати навчання 

Ін
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а 
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м
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-
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ь 
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К
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ПРН 01. Демонструвати 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 

+ + 

ПРН 02. Демонструвати неординарні підходи у 
розв'язанні практичних завдань, уміння 
креативно мислити, проявляти гнучкість у 
прийнятті рішень на основі логічних 
аргументів та перевірених фактів в умовах 
обмеженого часу та ресурсів на засадах 
використання різних діагностичних 
методологій провідних міжнародних 
організацій 

+ 

ПРН 03. Систематизувати, синтезувати й 
упорядковувати отриману інформацію, 
ідентифікувати проблеми, формулювати 
висновки і розробляти рекомендації, 
використовуючи інноваційні підходи та 
технології, програмне забезпечення з метою 
розв'язання практичних завдань з 
урахуванням крос-культурних особливостей 
суб'єктів МЕВ 

+ 
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Програмні результати навчання 

Компетентності 

Програмні результати навчання 
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ПРН 04. Приймати обґрунтовані рішення, 
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 

+ + 

ПРН 05. Демонструвати дослідницькі навички, 
що проявляються в оригінальності 
дослідження, здатності продукувати нові 
наукові гіпотези в обраній галузі, вибирати 
належні напрями і відповідні методи для їх 
реалізації, беручи до уваги наявні ресурси; 
інтерпретувати результати проведених 
досліджень, вміти їх презентувати, знаходити 
засоби розв'язання проблем і прогнозувати 
майбутні наслідки прийнятих рішень. 

+ 

ПРН 06. Аналізувати нормативно-правові 
документи, оцінювати аналітичні звіти, 
грамотно використовувати нормативно-
розпорядчі документи та довідкові матеріали, 
вести прикладні аналітичні розробки, 
професійно готувати аналітичні матеріали,з 
метою формування пропозиції налагодження 
міжнародних економічних відносин на всіх 
рівнях їх реалізації. 

+ + 

ПРН 07. Досліджувати та аналізувати моделі 
розвитку національних економік та 
обґрунтовувати заходи досягнення їх 

+ + + 
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Програмні результати навчання 

Компетентності 

Програмні результати навчання 
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стратегічних цілей в умовах трансформації 
світогосподарських відносин. 
ПРН 08. Здійснювати моніторинг, аналіз 
,оцінку діяльності глобальних фірм 
(корпорацій, стратегічних альянсів, 
консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з 
метою ідентифікації їх конкурентних позицій 
та переваг на світових ринках 

+ + 

ПРН 09. Демонструвати розуміння 
закономірностей та тенденцій новітнього 
розвитку світового господарства та феномену 
нової економіки з урахуванням процесів 
інтелектуалізації, інформатизації та науково-
технологічного обміну. 

+ 

ПРН 10. Розуміти сутність соціального виміру 
глобального економічного розвитку та 
імплементувати принципи соціальної 
відповідальності в діяльності суб'єктів МЕВ. 

+ + + 

ПРН 11. Здійснювати пошук та вибір 
адаптивних моделей вирівнювання 
дисбалансів та нівелювання загроз 
глобального розвитку. 

+ + 

ПРН 12. Визначати геоекономічні стратегії 
країн та їх регіональні економічні пріоритети з 
урахуванням національних економічних 
інтересів та безпекової компонтенти 
міжнародних економічних відносинв контексті 
глобальних проблем людства і асиметричності 
розподілу світових ресурсів. 

+ 
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Програмні результати навчання 

Компетентності 
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ПРН 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 

+ 

ПРН 14. Усвідомлювати необхідність 
самонавчання впродовж усього життя та 
постійного самовдосконалення; прагнути 
професійного зростання, проявляти 
толерантність та готовність до інноваційних 
змін, та застосування міждисциплінарного 
підходу у формуванні знань. 

+ 
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Таблиця З 
Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний час 

за циклами підготовки 

Цикл підготовки 
Максимальний навчальний 

час за циклами (акад. 
год./кредигів) 

1. Обов'язкові навчальні дисципліни (Н) 1050/35 
Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки (ОГСЕП) 

210/7 

Цикл професійної та практичної підготовки 
(ОППП) 

840/28 

2. Вибіркові навчальні дисципліни (В) 750/25 
Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки (ВОГСЕП) 

90/3 

Вибірковий блок 1 
Цикл професійної та практичної підготовки 
(ВППП) 

660/22 

Вибірковий блок 1 
Вибірковий блок 2 
Вибірковий блок 3 
Вибірковий блок 4 
Вибірковий блок 5 
Вибірковий блок 6 
3. Практична підготовка (ПП) 210/7 
Цикл професійної та практичної підготовки 
(ППППП) 

210/7 

4. Підсумкова атестація (ПА) 690/23 
4.1 Цикл професійної та практичної підготовки 
(ПАППП) 

690/23 

Разом 2700/90 
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Таблиця 4 
Перелік навчальних дисциплін освітньо-професійної програми за циклами 

№ 
з/п 

Назва навчальної дисципліни 

Максимальна 
кількість 

навч. 
годин / 

кредитів 
вивчення 

дисципліни 
Обов'язкові навчальні дисципліни 1050/35 

Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-
економічної підготовки 

210/7 

1. Основи лідерства 90/3 
2. Глобальна економіка 120/4 

Цикл професійної та практичної підготовки 840/28 
3. Дипломатична та консульська служба 120/4 
4. Міжнародна та європейська безпека 120/4 
5. Міжнародний менеджмент 120/4 
6 . Міжнародні стратегії економічного розвитку 120/4 
7. Управління міжнародними інвестиційними проектами 120/4 
8. Управління міжнародною конкурентоспроможністю 120/4 
9. Державне право зарубіжних країн 120/4 

Вибіркові навчальні дисципліни 750/25 
Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-

економічної підготовки 
90/3 

Вибірковий блок 1 
10. Академічне письмо 90/3 Теорія і практика перекладу 90/3 

Цикл професійної та практичної підготовки 1065/35,5 
Вибірковий блок 1 

11. Геополітика та геоекономіка 120/4 Сучасні теорії геополітики 120/4 

Вибірковий блок 2 
12. Інтелектуальний капітал в системі міжнародних 

економічних відносин 
90/3 Міжнародна кооперація та науково-технічне 

співробітництво 

90/3 

Вибірковий блок 3 
13. Методологія та організація наукових досліджень 

міжнародних економічних відносин 90/3 
Планування і організація наукових досліджень 

90/3 

Вибірковий блок 4 
14. Управлінська результативність у міжнародному бізнесі 

150/3 Управління корпоративним капіталом і витратами 150/3 

Вибірковий блок 5 



№ 
з/п Назва навчальної дисципліни 

Максимальна 
кількість 

навч. 
годин / 

кредитів 
вивчення 

дисципліни 
15. Міжнародний кооперативний рух 90/3 

Кредитні спілки і кооперативні банки 
90/3 

Вибірковий блок 5 
16. Тренінг: Технології крос-культурного менеджменту 120/4 Крос-культурні підприємницькі комунікації 120/4 

Практична підготовка (ПП) 210/7 
17. Переддипломна практика 210/7 

Підсумкова атестація 690/23 
18. Дипломна магістерська робота 660/22 18. 

Підсумкова атестація 30/1 
Загальна кількість годин навчальних занять 2700/90 


