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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ
А. Рецензії:
1. Сіденко Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
міжнародних економічних відносин і бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного
авіаційного університету, академік Академії наук вищої школи України
2. Бураковський Ігор Валентинович, доктор економічних наук, професор кафедри економічної
теорії Національного Університету «Києво-Могилянська академія»

Б. Відгуки представників професійних асоціацій:
1. Хмара Марина Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, віце-презедент Всеукраїнської
громадської організації "Українська асоціація економістів-міжнародників"

В. Відгуки представників ринку праці:
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ПЕРЕДМОВА
Розроблено робочою групою у складі:
Прізвище,
Найменува
ім’я,
по ння посади
батькові
(для суміс
керівника та ників
членів
місце
проектної
основної
групи
роботи,
найменува
ння
посади)

Найменування
закладу,
який
закінчив
викладач
(рік
закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно
з
документом про
вищу освіту)

Науковий ступінь,
шифр
і
найменування
наукової
спеціальності, тема
дисертації,
вчене
звання, за якою
кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно

Стаж
науковопедагогічн
ої
та/або
наукової
роботи

Інформація про наукову
діяльність
(основні
публікації за напрямом,
науково-дослідна робота,
участь у конференціях і
семінарах,
робота
з
аспірантами
та
докторантами,
керівництво
науковою
роботою студентів)

Відомості
про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
закладу,
вид
документа, тема, дата
видачі)

Філіпенко
Антон
Сергійович,
(керівник
проектної
групи)

Київський
університет ім.
Т.Г. Шевченка,
1972,
економіст,
викладач
політекономії

Доктор
економічних наук,
08.00.01- політична
економія.
Тема дисертації:
«Проблеми
формування
міжнародного
господарського
комплексу країнчленів РЕВ».
Професор кафедри
міжнародних
економічних
відносин

Науковопедагогічн
ий – 42,
науковий –
45 років

За
спеціальністю
«Міжнародні економічні
відносини» опубліковано
більше 300 наукових
праць.

Стажування у статусі
«дослідник асоціації»
Міжнародної асоціації
регіональних
досліджень,
Сертифікат № 2297
від серпня 2017 р.

Професор
кафедри
світового
господарст
ва
і
міжнародн
их
економічни
х відносин
Інституту
міжнародн
их
відносин
Київського
національн
ого
університе
ту
імені
Тараса
Шевченка

Основні публікації:
1. Філіпенко, А.С. Теорія
міжнародної економічної
політики: навч. посіб. –
К.: Академвидав, 2013. –
212 с.
2. Філіпенко
А.С.
Міжнародні економічні
відносини:
політика:
підручник / А. С.
Філіпенко. – К.: ВПЦ
«Київський університет»,
2015. –431с.
3. A Social and Solidarity
Economy: The Ukrainian
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choice / ed. by A.
Filipenko. – Cambridge
Scholars Publishing, UK,
2017. – 207 p.
Підготовлено 11 докторів
та
24
кандидата
економічних наук
Члени проектної групи
Циганов
Сергій
Андрійович

Професор
кафедри
міжнародн
их
фінансів
Інституту
міжнародн
их
відносин
Київського
національн
ого
університе
ту
імені
Тараса
Шевченка

Київський
державний
університет
ім. Т.Г.
Шевченка,
1986 р.
Спеціальність
«Політична
економія»
Кваліфікація:
«Економіст,
викладач
політичної
економії»

Доктор
економічних наук,
08.00.02 – світове
господарство і
міжнародні
економічні
відносини.
Тема дисертації:
«Еволюція
національних
банківських систем
в умовах
інтернаціоналізації
світового
господарства».
Професор кафедри
міжнародних
фінансів

Науковопедагогічн
ий – 29
років,
науковий –
31 років

За
спеціальністю
«Міжнародні економічні
відносини» опубліковано
170
наукових
та
навчально-методичних
праць,
з
яких
2
індивідуальні та
5
колективних монографій,
8
підручників
та
навчальних посібників.
Основні публікації.
1. Циганов С.А. Генезис
банківських систем у
трансформаційних
економіках: структурнофункціональний аналіз. –
К.: Академпрес, 2006. –
412 с.
2. Циганов С.А. Сучасна
Україна в глобальному
середовищі: стратегічні
орієнтири економічного
розвитку / за ред. Н.

Інститут світової
економіки і
міжнародних
відносин
НАН України
2006, 2012
Академічне
товариство Михала
Балудянського м.
Братислава
(Словаччина)
Січень, 2016
Сертифікат з
інноваційних методів
та підходів в освіті
№ 5-01/16
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Стукало. – Дніпро: ДНУ
ім.
О.
Гончара,
«Інновація», 2015. – 510
с.
3. Tsyganov S. Innovative
Trends in World Trade
Development / ed. by A.
Rumyantsev. – Kyiv:
NAU, 2018.– 416 p.
Учасник 80 фахових і
спеціалізованих
міжнародних науковопрактичних та науковотеоретичних
конференцій.

Відякіна
Марія
Миколаївна

Доцент
кафедри
світового
господарст
ва
і
міжнародн
их
економічни
х відносин
Інституту
міжнародн
их
відносин
Київського
національн

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка, 2005,
спеціальність
“Міжнародні
економічні
відносини”,
кваліфікація
економістміжнародник,
перекладач з
англійської мови

Кандидат
економічних наук,
08.00.02 – світове
господарство і
міжнародні
економічні
відносини.
Тема дисертації:
«Трансформація
міграційної
політики Західної
Європи в умовах
розширення ЄС».
Вчене звання:
доцент кафедри

Підготовлено
11
кандидатів
економічних наук.
НауковоЗа
спеціальністю педагогічн «Міжнародні економічні
ий – 8 відносини» опубліковано
років,
147
наукових
та
науковий – навчально-методичних
9 років
праць,
з
яких
6
колективних монографій,
2
підручники
у
співавторстві,
56
одноосібних статей та у
співавторстві.
Основні публікації:
1.
Відякіна М. М.
Міграційна політика на
5

ого
університе
ту
імені
Тараса
Шевченка

світового
господарства і
міжнародних
економічних
відносин

регіональних
ринках
робочої сили / М. Відякіна, Р. Стаканов. –
Черкаси: видавництво Ю.
Чабаненко, 2013. – 354 с.
2.
Відякіна М. М.
Концептуальні
засади
дослідження
імміграційної політики //
Procesy migracyjne we
współczesnym
świecie:
wyzwania dla społeczności
międzynarodowej,
R.
Kordonski, O. Kordonska
(red.),
Lwowski
Uniwersytet Narodowy im.
Iwana Franki, LwówOlsztyn 2016. – s. 99-109.
3.
Відякіна
М.М.
Економіка
країн
Близького
Сходу
і
Північної Африки //
Світова
економіка:
підручник. За ред. О.І.
Шниркова,
В.І.
Мазуренка, О.І. Рогача. –
К.: ВПЦ «Київський
університет», 2018. – С.
513-524.
Участь у роботі 54
фахових
і
спеціалізованих
міжнародних науковопрактичних та науково6

теоретичних
конференцій.
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При розробці Програми враховані вимоги:
1. Програма створена на основі проекту освітнього стандарту по спеціальності 292 –
міжнародні економічні відносини
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
«Міжнародні економічні відносини»
«International economic relations»
зі спеціальності № 292 «Міжнародні економічні відносини»
Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації

Мова(и) навчання і
оцінювання
Обсяг освітньої програми
Тип програми
Повна назва закладу вищої
освіти, а також
структурного підрозділу у
якому здійснюється
навчання
Назва закладу вищої освіти
який бере участь у
забезпеченні програми
(заповнюється для програм
подвійного і спільного
дипломування)
Офіційна назва освітньої
програми,
ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації ВНЗпартнера мовою оригіналу
(заповнюється для програм
подвійного і спільного
дипломування)
Наявність акредитації
Цикл/рівень програми
Передумови
Форма навчання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса постійного
розміщення опису освітньої
програми

1 – Загальна інформація
Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Спеціальність: 292 – Міжнародні економічні відносини
Освітня програма: Міжнародні економічні відносини
Obtained qualification: Philosophy Doctor
Program Subject Area: International Economic Relations
Programme: International Economic Relations
Українська
Ukrainian
термін навчання – 4 роки, обсяг освітньої складової – 40
кредитів ЄКТС
Освітньо-наукова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут міжнародних відносин
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Institute of International Relations

НРК України – 9 рівень
FQ-EHEA – третій цикл
ЕQF-LLL – 8 рівень
Наявність освітнього ступеня магістра
Денна, заочна
5 років
http://www.iir.edu.ua/education/international_economic/
2 – Мета освітньої програми
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Мета програми (з
врахуванням рівня
кваліфікації)

Підготовка
висококваліфікованого,
інтегрованого
у
європейський та світовий науково-освітній простір фахівця
ступеня доктора філософії в галузі міжнародних відносин за
спеціальністю Міжнародні економічні відносини, який
здатний до самостійної науково-дослідницької, науковоорганізаційної та практичної діяльності, а також науковопедагогічної діяльності у закладах вищої освіти
3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь
29 – Міжнародні відносини / 292 – Міжнародні економічні
знань / спеціальність /
відносини
спеціалізація програми)
Орієнтація освітньої
Освітньо-наукова академічна
програми
Основний фокус освітньої
Проведення досліджень в галузі 29 – Міжнародні відносини
програми та спеціалізації
зі спеціальності 292 – Міжнародні економічні відносини
Ключові слова: економіка, міжнародні відносини,
міжнародні економічні відносини
Особливості програми
Викладання здійснюється в тому числі науковопедагогічними працівниками, які є експертами в
національних і міжнародних урядових та неурядових органах
і організаціях.
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до
Працевлаштування в органах державної влади, міжнародних
працевлаштування
компаніях, міжнародних організаціях (урядових та
неурядових) на посадах, пов’язаних зі збиранням, аналізом та
обробкою інформації економічного профілю, прийняттям
управлінських рішень у сфері міжнародних економічних
відносин і міжнародних відносин. Працевлаштування у
закладах вищої освіти та наукових установах на посадах,
пов’язаних з науково-педагогічною/педагогічною чи
науковою діяльністю, організацією та провадженням
навчального процесу.
Подальше навчання
Можливість підвищення кваліфікації й отримання додаткової
освіти за сертифікованими програмами та програмами
післядипломного навчання, а також навчання впродовж
життя. Після отримання наукового ступеня доктора філософії
здобувачі мають право вступати до докторантури.
5 – Викладання та оцінювання
Викладання та навчання
Загальний стиль навчання – студенто-центроване. Лекції,
практичні заняття, самостійна робота, консультації з
викладачами.
Оцінювання
Письмові та усні екзамени, комплексний іспит зі
спеціальності, практика, захист дисертаційної роботи
доктора філософії.
6 – Програмні компетентності
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності в
сфері міжнародних економічних відносин, що передбачає
глибоке переосмислення наявних та створення нових
цілісних знань і професійної практики.
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Загальні компетентності
(ЗК)

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність проведення самостійних досліджень на сучасному
рівні.
3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
4. Здатність працювати в міжнародному науковому просторі.
5. Здатність розробляти та управляти проектами (у тому числі
науковими).
6. Здатність усвідомлювати етичні наслідки рішення.
7. Вміння виявляти, формулювати та вирішувати проблеми.
8. Здатність викладати у вищій школі.
Фахові компетентності
1. Здатність здійснювати самостійний і незалежний науковий
спеціальності (ФК)
аналіз світогосподарських процесів: міжнародної торгівлі,
іноземних інвестицій, міжнародної міграції робочої сили,
міжнародних інституцій на основі сучасних методологічних
стратегій.
2. Здатність поєднувати якісний та кількісний аналіз,
використовуючи теоретичний та методологічний арсенал
економічної теорії, міждисциплінарних методологічних
принципів, економетричні моделі, методи і прийоми статистики,
комп’ютерні програми.
3. Здатність здійснювати компаративний науковий аналіз
провідних економічних концепцій сучасності з визначенням тих
економічних учень і доктрин, які дозволяють глибше і повніше
досліджувати світогосподарські процеси і форми міжнародних
економічних відносин.
4. Здатність висувати та здійснювати верифікацію гіпотез щодо
досліджуваних світогосподарських процесів у рамках
альтернативних теоретичних підходів та концепцій.
5. Здатність
здійснювати
моделювання
міжнародних
економічних процесів із використанням спеціалізованого
програмного забезпечення.
6. Здатність інтерпретувати результати моделювання в сфері
міжнародних
економічних
відносин,
оцінювати
їх
достовірність, проводити корекцію алгоритму дослідження.
7. Здатність діалектично поєднувати теоретичні та прикладні
аспекти
при
проведенні
досліджень
інституційних,
управлінських, фінансових проблем економікс міжнародного
бізнесу.
8. Здатність на високому теоретичному, професійному рівні
проводити
дослідження
сучасних
бізнес-процесів,
застосовувати отримані знання у подальшій науковопедагогічній та бізнесовій діяльності.
9. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати
результати міждисциплінарних наукових досліджень в галузі
світового господарства та міжнародного бізнесу.
7 – Програмні результати навчання
Програмні результати
1. Усвідомлювати особливості системи
світового
навчання
господарства і міжнародних економічних відносин,
спираючись на сучасні методологічні стратегії. Володіння
методологічними стандартами і приписами щодо
використання прийомів і методів у наукових дослідженнях
на рівні кандидатської дисертації. Вміння творчо
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використовувати
у
навчальній,
дослідницькій
та
викладацькій діяльності знання щодо закономірностей та
механізмів функціонування світового господарства і
міжнародних економічних відносин на основі застосування
теоретичного та методологічного потенціалу економічної
науки.
2. Виявляти та формулювати наукову проблему в сфері
міжнародних економічних відносин з огляду на ціннісні
орієнтири сучасного суспільства, обґрунтовувати новизну
результатів наукового дослідження такої проблеми, його
теоретичне та практичне значення.
3. Аналізувати тенденції у світовому господарстві;
володіння методикою та інструментарієм аналізу динаміки,
структури та основних пропорцій світового господарства;
вміння застосовувати отримані знання для наукового аналізу
подій, явищ і процесів у сфері дослідження світового
господарства - як у глобальному масштабі, так і на рівні
функціонування світогосподарських інституцій і окремих
економічних
суб'єктів,
що
беруть
участь
у
світогосподарських процесах; здійснювати загальний аналіз
зовнішньоекономічної політики країн.
4. Проводити науковий аналіз світогосподарських
процесів, емпіричну перевірку гіпотез щодо досліджуваних
процесів, ґрунтуючись на сучасних методологічних
стратегіях;
здатність
оцінювати
та
прогнозувати
фундаментальні напрями і тенденції розвитку світового
господарства.
5. Здійснювати компаративний науковий аналіз провідних
економічних концепцій сучасності з визначенням тих
економічних учень і доктрин, які дозволяють глибше і
повніше
досліджувати
світогосподарські
процеси:
міжнародну торгівлю, іноземні інвестиції, міжнародну
міграцію робочої сили, міжнародні інституції, економічну
інтеграцію, глобалізацію економічних процесів та ін.
Здатність застосовувати у своїй науково-дослідній,
навчальній та майбутній педагогічній діяльності знання
щодо провідних тенденцій розвитку світової економічної
науки, яка відображає мінливу та динамічну господарську
світобудову.
6. Ініціювати, організовувати та проводити комплексні
дослідження в сфері міжнародних економічних відносин,
формулювати загальну методологічну базу власного
наукового дослідження, усвідомлювати його актуальність,
мету і значення для розвитку інших галузей науки,
суспільно-політичного, економічного життя, національної
чи світової правової культури, а також захищати результати
інноваційного наукового дослідження
7. Використовувати
в
науково-дослідницькій
та
професійній діяльності основні категорії теоретичної
філософії, фундаментальні праці провідних вітчизняних та
зарубіжних вчених у сфері міжнародних економічних
відносин, основні теоретичні концепції міжнародних
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економічних відносин, здійснювати моніторинг джерел
інформації відносно досліджуваної проблеми
8. Демонструвати навички комунікацій з представниками
професійних груп галузі міжнародних відносин та інших
галузей знань, представниками різних видів економічної
діяльності на міжнародному рівні, зокрема шляхом організації
спільної науково-дослідної та інноваційної роботи, а також
представляти результати власних наукових досліджень на
міжнародних науково-практичних й наукових конференціях,
круглих столах та семінарах
9. Розуміти принципи фінансування науково-дослідної
роботи, готувати запит на отримання фінансування, звітну
документацію, а також керувати процесом розробки та
управління науковими проектами
10. Оцінювати та прогнозувати фундаментальні напрями
розвитку міжнародних економічних відносин; проводити
самостійний незалежний аналіз процесів у міжнародних
економічних відносинах.
11. Творчо використовувати у навчальній, дослідницькій та
викладацькій діяльності знання у сфері МЕВ та міжнародних
фінансів, застосовувати сучасні методи наукового пізнання
для проведення дослідницької діяльності; давати оцінку
ключовим подіям, що відбуваються у світовому господарстві
та визначати їхній потенційний вплив на зовнішню торгівлю
та міжнародні інвестиції.
12. Аналізувати стан світової фінансової архітектури,
оцінювати генеральні тенденції її розвитку. Ідентифікувати
фундаментальні теоретичні та емпіричні проблеми розвитку
світових фінансів, міжнародних бізнес-процесів в умовах
глобалізації.
13. Застосовувати основні поняття і категорії педагогіки,
методики викладання, інноваційні освітні технології
навчання
у
закладах
вищої
освіти,
ефективно
використовувати навчально-методичні комплекси для
студентів закладів вищої освіти, планувати й реалізовувати
різні форми організації освітнього процесу у закладах вищої
освіти
14. Репрезентувати
результати
власних
наукових
досліджень в галузі міжнародних економічних відноси
іноземною (англійською) мовою та демонструвати високу
культуру англомовного академічного (ділового) письма
15. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя
та підвищення рівня власної професійної кваліфікації
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Специфічні характеристики
кадрового забезпечення
Специфічні характеристики
матеріально-технічного
забезпечення
Специфічні характеристики
інформаційного та
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навчально-методичного
забезпечення
9 – Академічна мобільність
Національна кредитна
мобільність
Міжнародна кредитна
мобільність
Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

На загальних умовах
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ
ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ
2.1.
Код н/д

Перелік компонент ОП

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
1
2
1. Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1.
Академічне письмо англійською мовою (English
academic writing)
ОК 2.
Філософія науки та інновацій
ОК 3.
Теоретичні та методологічні проблеми дослідження
світового господарства і міжнародних економічних
відносин
ОК 4.
Сучасні тенденції розвитку світової економічної теорії
(англійською мовою)
ОК 5.
Асистентська педагогічна практика
Загальний обсяг обов'язкових компонент:
2. Вибіркові компоненти ОП
Перелік №1 (аспірант обирає 1 дисципліну з переліку)
ВК 1.1. Практична філософія та епістемологія науки
ВК 1.2. Професійно-педагогічна компетентність викладача
ВНЗ
ВК 1.3. Європейська грантова система підтримки наукових
досліджень та академічних обмінів
ВК 1.4. Комерціалізація наукових досліджень та трансфер
технологій
ВК 1.5. Принципи організації науково-дослідницьких робіт
ВК 1.6. Наукова бібліографія: практикум
ВК 1.7. Наукова
комунікація:
методи
оприлюднення
результатів дослідження
ВК 1.8. Професійне
проектне
управління
науковими
дослідженнями
ВК 1.9. Інтелектуальні обчислення та аналіз даних
ВК 1.10. Мінерально-сировинна база України
ВК 1.11. Основи системної біології
ВК 1.12. Сучасні кількісні методи аналізу соціальних даних
ВК 1.13. Сучасні проблеми і тенденції розвитку інформаційних
технологій
ВК 1.14. Наноструктуровані
полімерні
матеріали
для
біотехнологій, медицини, інформаційних технологій та
сонячної енергетики
ВК 1.15. ЯМР-спектроскопія для природничих наук
ВК 1.16. Теорія хаосу
ВК 1.17. Математичні основи захисту інформації
ВК 1.18. Математична теорія фінансових ринків

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового
контролю

3

4

3,0

екзамен

7,0
4,0

екзамен
екзамен

4,0

екзамен

10,0

практика
28,0

4,0

екзамен
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ВК 1.19.

Цивілізаційні, етнокультурні та міжетнічні процеси в
Європі
ВК 1.20. Глобалізаційні процеси в сучасному світі
ВК 1.21. Актуальні проблеми сучасного суспільства: Україна у
глобальних та регіональних порівняннях
ВК 1.22. Українська наукова мова
ВК 1.23. Практична риторика
ВК 1.24. Технології впливу в діловій комунікації
ВК 1.25. Психологія спілкування
ВК 1.26. Актуальні проблеми зовнішньої політики України
ВК 1.27. Право інтелектуальної власності
ВК 1.28. Ринок цінних паперів
ВК 1.29. Лінгвістичне програмування поведінки людини
ВК 1.30. Література у глобальному естетичному просторі ХХІ
ст.
ВК 1.31. Глобальні зміни клімату, нові геосферні тренди
ВК 1.32. Глобальні проблеми людства та сталий розвиток
ВК 1.33. Інноваційні технології в сфері воєнної та
інформаційної безпеки
ВК 1.34. Методологія проведення наукових досліджень у сфері
інформаційних технологій спеціального призначення
ВК 1.35. IT Essentials ("Основи інформаційних технологій")
ВК 1.36. NDG Linux Essentials
ВК 1.37. Soft skills (англійською мовою)
Перелік №2 (аспірант обирає 2 дисципліни з переліку)
ВК 2.1. Теорія і методологія статистичного аналізу МЕВ
(англійською мовою)
ВК 2.2. Особливості
та
принципи
наукових
міждисциплінарних досліджень світового господарства
ВК 2.3. Економіко-математичні
моделі
в
наукових
дослідженнях міжнародних економічних відносин
ВК 2.4. Методологічні принципи дослідження структурних
зрушень у світових фінансах
ВК 2.5. Економікс міжнародного бізнесу
ВК 2.6. Методологія міждисциплінарних наукових досліджень
проблем сучасного міжнародного бізнесу
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ
ПРОГРАМИ

8,0

екзамен

12,0
40,0
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Теоретичні та
методологічні
проблеми
дослідження
світового
господарства і
міжнародних
економічних
відносин

Сучасні
тенденції
розвитку
світової
економічної
теорії
(англійською
мовою)

Академічне письмо
(англійською мовою)

Асистентська
педагогічна практика

Захист
дисертаці
йної
роботи
доктора
філософії

Філософія науки та
інновацій

Структурно-логічна схема ОП

Компле
ксний
іспит зі
спеціал
ьності

2.2.

Дисципліни вільного
вибору аспіранта
(Перелік №1,
Перелік №2)
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок
випускників шляхом складання комплексного іспиту зі спеціальності 292 – Міжнародні економічні
відносини та захисту дисертаційної роботи доктора філософії.
Вимоги до комплексного іспиту зі спеціальності. Комплексний іспит передбачає виконання
кваліфікаційних завдань за спеціальністю 292 – Міжнародні економічні відносини і є адекватною
формою кваліфікаційних випробувань, яка об’єктивно і надійно визначає рівень професійної та
наукової підготовки випускників аспірантури. Програма комплексного іспиту містить обов’язковий
і варіативний модулі. Обов’язковий модуль охоплює сучасні теоретичні концепції та методологічні
підходи в галузі світового господарства і міжнародних економічних відносин, оволодіння
методологією і методикою аналітичної роботи в сфері міжнародних економічних відносин, а
варіативний модуль стосується наукових та практичних аспектів відповідно до обраного напряму
дисертаційної роботи.
Вимоги до дисертаційної роботи. На дисертаційну роботу доктора філософії в галузі
міжнародних відносин за спеціальністю 292 – Міжнародні економічні відносини покладається
основна дослідницька і фахова кваліфікаційна функція, яка виражається у здатності пошукувача
ступеня доктора філософії вирішувати прикладні наукові завдання і здійснювати їхнє наукове
узагальнення у вигляді власного внеску у розвиток сучасної науки в сфері міжнародних
економічних відносин.
Вимоги до захисту дисертаційної роботи. Нормативною формою підсумкової атестації є
прилюдний захист результатів науково-дослідницької роботи, які представлені у вигляді дисертації.
Він дозволяє встановити відповідність рівня науково-дослідницької підготовки аспіранта
інтегральній, загальним та фаховим компетентностям спеціальності 292 – Міжнародні економічні
відносини.
Вимоги до присвоєння професійної кваліфікації. Підсумкова атестація аспірантів, що
повністю виконали ОНП підготовки докторів філософії в аспірантурі Київського національного
університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 292 – Міжнародні економічні відносини,
завершується присудженням наукового ступеня “доктор філософії” в галузі міжнародних відносин
за спеціальністю 292 – Міжнародні економічні відносини з врученням диплому встановленого
зразка про рівень освіти та кваліфікацію.
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
ОК 1

ЗК 1
ЗК 2
ЗК 3
ЗК 4
ЗК 5
ЗК 6
ЗК 7
ЗК 8
ФК 1
ФК 2
ФК 3
ФК 4
ФК 5
ФК 6
ФК 7
ФК 8
ФК 9

ОК 2

ОК 3

ОК 4

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

ОК 5

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

ВК 1

ВК 2

+
+
+
+
+
+
+
+
+
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
(ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
ОК 1
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
ПРН 15

+

ОК 2

+
+
+
+
+
+

ОК 3

ОК 4

+
+
+

ОК 5

ВК 1

ВК 2

+

+

+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

20

