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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ
Рецензія завідувача кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Інституту
міжнародних відносин Національного авіаційного університету, д.е.н., професора, академіка
Академії наук вищої школи України Сіденко С.В.
Рецензія професора кафедри економічної теорії Національного Університету «КиєвоМогилянська Академія» д.е.н. Бураковського І.В.

ПЕРЕДМОВА
Розроблено робочою групою у складі:
Прізвище, ім’я, по
батькові керівника
та членів
проектної групи

Найменування
посади
(для сумісників —
місце основної
роботи, найменування 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
науковопедагогічної
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)

Керівник проектної групи

Резнікова
Наталія
Володимирівна

Професор
кафедри
світового
господарства і
міжнародних
економічних
відносин
Інституту
міжнародних
відносин
Київського
національного
університету
імені Тараса
Шевченка

Київський
національний
університет імені
Тараса Шевченка,
2001, спеціальність
“Міжнародні
економічні
відносини”,
кваліфікація
економістміжнародник,
перекладач з
французької мови

Доктор економічних
наук, 08.00.02 –
світове господарство і
міжнародні економічні
відносини.
Тема дисертації:
«Парадигма
економічної
неозалежності країн в
умовах глобалізації».
Вчене звання: доцент
кафедри світового
господарства і
міжнародних
економічних відносин

17 років

Опубліковано понад 180 наукових та
навчально-методичних праць (у т.ч.
співавтор практикуму «Міжнародні
економічні відносини», 2013;
монографій «Економічна асоціація
України з Європейським Союзом»,
2015; «Rozwój społeczności
międzynarodowej: przeszłość oraz nowe
wyzwania», 2016; Transformacja
środowiska międzynarodowego i jego
wielowymiarowość, Tom 3, R. Kordonski,
Ł. Muszyński, O. Kordonska, D.
Kamilewicz-Rucińska (red.), Lwowski
Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki,
Lwów-Olsztyn 2017; «Розвиток новітніх
форм міжнародної економічної
інтеграції на початку XXI століття»,
2016).
Автор одноосібних навчальних
посібників: Резнікова Н.В. Глобальні і
регіональні екологічні проблеми. –К.:
Вістка, - 2016. – 324 с. (15 д.а.)
Резнікова Н.В. Глобальні проблеми
світового господарства і міжнародних
економічних відносин. –К.: ТОВ
«Видавництво «Консультант», - 2017. –
540 с. (24 д.а.)
Автор одноосібної монографії:
Резнікова Н.В. Глобальна економічна

Київський
національний
економічний
університет імені
Вадима Гетьмана
(01.02.2016-30.06.2016)
Mendel University in
Brno (Czech republic),
Certificate #541
(01.05.2016-03.06.2016)

взаємозалежність: сучасна парадигма та
детермінанти модифікації. —К.:
Видавництво ТОВ «Вістка», 2013. –
456 с. (22 д.а.)
Учасник понад 60 фахових і
спеціалізованих міжнародних науковопрактичних та науково-теоретичних
конференцій.
Здійснюється наукове керівництво
аспірантами
Члени проектної групи

Поліщук
Ліна Сергіївна

Доцент кафедри
світового
господарства і
міжнародних
економічних
відносин Інституту
міжнародних
відносин
Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка

Батрименко
Валерій
Васильович

Київський
національний
університет імені
доцент кафедри
Тараса Шевченка,
світового
Інститут міжнародних
господарства і
відносин; 2000 р.;
міжнародних
Міжнародні економічні
економічних
відносини; магістр з
відносин
міжнародних
ІМВ КНУ імені
економічних відносин,
Тараса Шевченка
економістміжнародник,
референт-перекладач з

Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка, 1994р,
спеціальність
“географія”,
кваліфікація економістрегіонального розвитку,
географ, викладач

17 років

Опубліковано понад 80 наукових та
навчально-методичних праціь,з них участь
у 7 наукових підручниках та посібниках,1
одноосібний - «Економіка і ЗЕЗ України»
()2013) , (у т.ч. співавтор підручника з
грифом Міносвіти України «Економічна
глобалізація», 2009; практикуму
«Міжнародні економічні відносини», 2013;
монографій: «Економічна асоціація України
з Європейським Союзом», 2015; «Розвиток
новітніх форм міжнародної економічної
інтеграції на початку XXI століття», 2016).
Учасник понад 50 фахових і
спеціалізованих міжнародних науковопрактичних та науково-теоретичних
конференцій.
Здійснюється наукове керівництво
курсовими та магістерськими роботами.

Проходила стажування в
Інституті світової
економіки ( м. Кіль,
Німеччина, 2005р.),
отримала сертифікат за
програмою річної
підготовки викладачів з
європейської інтеграції в
рамках програми
ТРАНСФОРМ з
семінарамипрактикумами в
Німеччині, Бельгії, Чехії в
національних та
європейських установах
(2002 р.).

17 років

Опубліковано 124 наукові та
навчально-методичні праці, з них
індивідуальних монографій та
монографій у співавторстві – 5,
підручників та навчальних посібників –
7, у тому числі з грифом Міносвіти
України: «Міжнародні організації»,
«Економічна глобалізація»,
«Розрахунки і платежі в зовнішній
торгівлі європейських країн»,
«Українська дипломатична
енциклопедія,», «Україна та світове
господарство: взаємодія на межі

Проходив стажування з
міжнародних освітніх
програм у наступних
вищих навчальних
закладах:
ДВНЗ «Київський
національний
економічний
університет імені
Вадима Гетьмана»,
Інститут світової
економіки та
міжнародних відносин

Кандидат економічних
наук, 08.05.01 – світове
господарство і міжнародні
економічні відносини.
Тема дисертації:
«Комунітарна регіональна
економічна політика ЄС».
Вчене звання: доцент
кафедри світового
господарства і
міжнародних економічних
відносин

Кандидат економічних
наук, 08.05.01 – світове
господарство і
міжнародні економічні
відносини, тема
дисертації «Імплементація
сучасних форм
міжнародних
розрахунковокредитних відносин в
перехідних
економічних системах»

французької мови

Доцент кафедри
міжнародних
фінансів ІМВ
КНУ імені
Тараса
Шевченка

Волинський
державний
університет імені Лесі
Українки, факультет
міжнародних
відносин, 2005;
спеціаліст з
міжнародних
економічних
відносин, перекладач

Доцент кафедри
світового
господарства і
міжнародних
економічних
відносин
Інституту
міжнародних
відносин
Київського
національного
університету
імені Тараса
Шевченка

Київський
національний
університет імені
Тараса Шевченка,
2011, спеціальність
“Міжнародні
економічні
відносини”,
кваліфікація
економістміжнародник,
перекладач з
англійської мови

Намонюк
Василь
Євгенович

Нанавов Антон
Семенович

Кандидат
економічних наук,
08.00.02 – «Світове
господарство і
міжнародні економічні
відносини»,
Тема дисертації «Транскордонні злиття
і поглинання банків в
умовах глобальної
конкуренції», 2008,
доцент кафедри
міжнародних фінансів

12 років

Кандидат економічних
наук, 08.00.02 –
світове господарство і
міжнародні економічні
відносини.
Тема дисертації:
«Детермінанти
стійкості та
адаптивності
фінансової системи
Великобританії за умов
глобальних
структурних
трансформацій

7 років

тисячоліть», «Політична
енциклопедія», «Європейський Союз:
політика, економіка і право»,
«Економічна асоціація України з
Європейським Союзом». Учасник 52
фахових і спеціалізованих міжнародних
науково-практичних та науковотеоретичних конференцій.
Автор близько 70 наукових та
навчально-методичних публікацій з
проблематики міжнародного
інвестування, розвитку фінансової
складової світової економіки та
міжнародних економічних відносин (у
т.ч. автор навчального посібника
«Податковий менеджмент
міжнародного підприємства», 2017,
співавтор навчальних посібників
«Міжнародні фінанси», 2014, «Світова
економіка», 2015, 2017).
Учасник понад 20 фахових і
спеціалізованих міжнародних науковопрактичних та науково-теоретичних
конференцій
Опубліковано 54 наукові та
навчально-методичні праці (у т.ч. ;
практикуму «Міжнародні економічні
відносини», 2013; монографій
«Фінансова система Великобританії»,
2015; «Економічна асоціація України з
Європейським Союзом», 2015;
«Розвиток новітніх форм міжнародної
економічної інтеграції на початку XXI
століття», 2016).
Учасник 23 фахових і
спеціалізованих міжнародних науковопрактичних та науково-теоретичних
конференцій.
Здійснюється наукове керівництво
курсовими та магістерськими роботами.

НАН України,
Університет
банківської справи
Національного банку
України.

ДВНЗ «Київський
національний
економічний
університет імені
Вадима Гетьмана»,
довідка про
проходження
стажування та
підвищення
кваліфікації», 2017 р.

При розробці проекту Програми враховані вимоги:
1) Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 37, 38.
2) Національної рамки кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341.
3) Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 №266 «Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти».
4) Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів
освіти».
5) Наказу МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
6) Наказу МОН України від 15 жовтня 2015 №1085 Про Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році.
7) Цілі сталого розвитку, затверджені Генеральною Асамблею ООН, 2015 р.
8) Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: проект [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України. – К. – Режим доступу:
(http://mon.gov.ua/citizens/zv’yazki-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya2016.html).
9) пропозиції до Стандарту вищої освіти України спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» за першим освітнім рівнем на здобуття освітньопрофесійного рівня: бакалавр.
10) пропозиції галузевих державних органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, та галузевих об’єднань організацій роботодавців,
зокрема «Всеукраїнської асоціації економістів-міжнародників».

1. Профіль освітньої 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

1 – Загальна інформація
ступінь вищої освіти: бакалавр
спеціальність: 292 - Міжнародні економічні відносини
освітня програма: міжнародні економічні відносини
спеціалізації: 1. Економіка європейської інтеграції, 2. Міжнародна
комерція, 3. Міжнародна сервісна економіка, 4. Світова економічна
кон'юнктура, 5. Міжнародні інвестиції, 6. Міжнародні фінанси
obtained qualification: Bachelor
Program Subject Area 292 International economic relations
Programme International economic relations
українська /
Ukrainian
240 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки
освітньо-професійна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Інститут міжнародних відносин
Institute of International Relations

(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

Повторна акредитація Міністерством освіти і науки України
спеціальності «Міжнародні економічні відносини» 5.10. 2012 року
(термін дії – 10 років), Сертифікат МОНмолодьспорту України, серія
НД-IІ, №1123143 від 16.10.2012 (термін дії до 01.07.2022)

Цикл/рівень
програми

НРК України – 7 рівень,
FQ-EHEA – перший цикл,
ЕQF-LLL –6 рівень
Атестат про повну загальну середню освіту
денна

Передумови
Форма навчання
Термін дії
освітньої програми 5 років
http://www.iir.edu.ua/education/international_economic/
Інтернет-адреса
постійного
розміщення опису
освітньої програми
2 – Мета освітньої програми
Надання освіти економістам-міжнародникам з відповідними знаннями та
прикладними уміннями у галузі світового господарства і міжнародних
економічних відносин, з професійним знанням двох іноземних мов, та з
широкими можливостями практичного працевлаштування в Україні та за
кордоном
3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область Міжнародні відносини / Міжнародні економічні відносини / Економіка
європейської інтеграції / Міжнародна комерція / Міжнародна сервісна
(галузь знань /
економіка / Світова економічна кон'юнктура / Міжнародні фінанси /
спеціальність /
Міжнародні інвестиції
спеціалізація
програми)
освітньо-професійна, академічна
Орієнтація
освітньої програми
Загальна освіта за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» за
Основний фокус
освітньої програми спеціалізаціями (ключовими словами): «Економіка європейської інтеграції»,
«Міжнародна комерція», «Міжнародна сервісна економіка», «Світова
та спеціалізації
економічна кон'юнктура», «Міжнародні інвестиції», «Міжнародні фінанси»
Обов’язковими є:
Особливості
- практика за фахом в міжнародних економічних організаціях,
програми
державних структурах України та зарубіжних країн, вітчизняних та
іноземних компаніях (науково-виробнича практика) тривалістю не
менше 6 тижнів;
- перекладацька практика з іноземної мови;
- складання комплексного кваліфікованого іспиту з дисципліни
«Міжнародні економічні відносини».
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Робочі місця за фахом в міжнародних економічних організаціях,
Придатність до
працевлаштування державних структурах України та зарубіжних країн, вітчизняних та
іноземних компаніях, а також в консультаційних організаціях та
установах в сфері міжнародних економічних відносин.
Можливим є продовження навчання в Україні та за кордоном для
Подальше
здобуття освітнього ступеня «магістр», другої вищої (у т.ч.
навчання
магістерської) освіти, професійних кваліфікацій за програмами «MBA»
(«Mini-MBA») у сфері світового господарства і міжнародних
економічних відносин і суміжних сферах професійної освіти та навчання
тощо.
5 – Викладання та оцінювання
Загальний стиль навчання – студенто-центрований. Лекції, семінари,
Викладання та

навчання

Оцінювання

Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності
(ЗК)

Фахові
компетентності
спеціальності (ФК)

практичні заняття, самостійна робота (виконання «кейс-стаді» та
проектів, написання рефератів тощо), написання студентами модульних
контрольних робіт, консультації із викладачами.
Впродовж всього терміну навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«бакалавр» кожен студент виконує три курсові роботи.
Форма навчання за програмою є денною.
Письмові та усні іспити, заліки, диференційований залік, поточний
контроль, модульні контрольні роботи, есе, «кейс-стаді», презентації,
інші види роботи на семінарських заняттях та самостійної роботи, звіт та
захист за результатами проходження науково-виробничої практики,
захист курсових робіт тощо.
6 – Програмні компетентності
вирішувати комплексні спеціалізовані завдання та практичні
проблеми у міжнародних економічних відносинах або у процесі
навчання, що передбачає застосування обраних теорій та методів
відповідної науки і характеризується варіативністю та багатоаспектністю
ЗК 1. Здатність до практичної апробації здобутих знань.
ЗК 2. Знання та вміння вирішувати проблеми професійної діяльності.
ЗК 3. Фахове володіння двома іноземними мовами.
ЗК 4. Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК 5. Проведення самостійних досліджень на відповідному фаховому
рівні.
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 8. Здатність до аргументованого прийняття рішень.
ЗК 9. Здатність до крос-професійної комунікації різного рівня
складності (з експертами з інших галузей знань/видів економічної
діяльності).
ЗК 10. Здатність працювати в міжнародному середовищі.
ЗК 11. Вміння до розробки та управління проектами.
ЗК 12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих
обов’язків.
ЗК 13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній
системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу
життя.
ЗК 14. Здатність реалізувати свої права та обов’язки к члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права,
прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ФК 1. Використовувати економічну термінологію, аналізувати
економічні процеси, здійснювати порівняльний аналіз різних
економічних систем, виявляти їх особливості, переваги і недоліки та
використовувати кількісні мікро- та макроекономічні показники у
процесі аналізу і дослідження розвитку ринкової економічної системи,
спираючись на математичні та статистичні методи.
ФК 2. Застосовувати базові принципи та інструменти аналізу розвитку

міжнародної мікро- та макроекономіки до моделювання поведінки
основних учасників міжнародних економічних відносин.
ФК 3. Усвідомлювати формування філософського розуміння світу,
філософії як науки і форми суспільної свідомості, методологічної
основи підготовки економістів-міжнародників.
ФК 4. Здатність до спілкування та висловлення на фахові теми в усній
та письмовій формі двома іноземними мовами, виступати з
індивідуальними презентаціями та доповідями, оформляти двома
іноземними мовами відповідні фаху офіційно-ділові документи
адекватними лексичними, граматичними і стилістичними засобами та
володіти перекладацькими прийомами і трансформаціями.
ФК 5. Демонструвати фундаментальні знання про природу, динаміку,
принципи організації міжнародних відносин, про стан теоретичних
досліджень міжнародних відносин у політичній, економічній,
юридичних науках, у міждисциплінарних дослідженнях.
ФК 6. Досліджувати структуру та основні тенденції розвитку світової
економіки, напрями та форми її транснаціоналізації, аналізувати
основні економічні показники розвитку країн світу, ідентифікувати
причини та ретроспективно оцінювати наслідки
дії сукупності
національних, регіональних і глобальних соціально-економічних
чинників, явищ і процесів, що вливають на економічний розвиток
окремих країн і регіонів, трансформуючи міжнародні економічні
відносини зі стародавніх часів до сьогодення.
ФК 7. Оцінювати, узагальнювати та систематизувати знання щодо
етапів розвитку,
теоретичних основ, форм
та регулювання
міжнародної торгівлі товарами, співвідношення факторів виробництва
та ресурсозабезпеченості країн, їх впливу на структуру та динаміку
міжнародних товарних ринків.
ФК 8. Застосовувати понятійно-термінологічний апарат, демонструвати
ґрунтовні знання та розуміння історії розвитку, теорії, форм та
регулювання міжнародної торгівлі послугами, використовувати сучасні
механізми та інструменти транскордонного надання послуг.
ФК 9. Розкривати суть і значення, теоретичне підґрунтя, закономірності
історичного розвитку та особливості регулювання міжнародної міграції
робочої сили, тенденції світових міграційних процесів, фактори впливу
на економіку країн-експортерів та імпортерів робочої сили.
ФК 10. Виявляти сутність, передумови виникнення, суперечності та
тенденції розвитку світового ринку інтелектуальної власності,
досліджувати сучасні організаційно-економічні механізми захисту
об’єктів інтелектуальної власності у світовому господарстві та
міжнародного науково-технчного обміну.
ФК 11. Аналізувати еволюцію, структуру і механізми міжнародних
валютно-фінансових і кредитних відносин, становлення та розвиток
концепцій сегментації сучасного світового фінансового ринку,
ієрархічні рівні регулювання міжнародного руху капіталу.
ФК 12. Застосовувати сучасні інформаційні технології в сфері
економіко-математичного моделювання, аналізу та прогнозування
тенденцій розвитку міжнародних економічних відносин та світового
господарства.
ФК 13. Досліджувати та аналізувати теоретико–методологічні засади та
тенденції розвитку економіки та зовнішньоекономічних зв’язків
України.

ФК 14. Аналізувати теоретичні основи, передумови, типи і економічні
ефекти міжнародних інтеграційних процесів, напрямки та форми
економічної інтеграції України з ЄС.
ФК 15. Організовувати та вести бухгалтерський облік господарської
діяльності, пов’язаної із зовнішньоекономічною діяльністю.
Програмні фахові компетентності за спеціалізаціями:
Міжнародна комерція:
20.
визначати специфічні форми організації та здійснення
зовнішньоторговельних операцій, які виконуються за різних форм
міжнародного співробітництва.
21. здатність до освоєння практики здійснення торгових операцій на
міжнародних ринках з урахуванням особливостей їх функціонування.
22. здатність до організації та проведення кон’юнктурних досліджень
світових ринків, в тому числі з використанням сучасних методів міжнародного
цифрового маркетингу;

23. здатність до теоретичного аналізу договірної основи міжнародної
комерційної
діяльності,
розробки,
укладання
і
управління
зовнішньоекономічними контрактами.
24. здатність до самостійної підготовки і укладання контрактів у сфері
зовнішньоекономічної діяльності.
25. аналізувати торговельні аспекти міжнародних інтеграційних угод та
використавувати їх в практиці зовнішньоторговельної діяльності.

26. використовувати сучасні методи розробки та прийняття різного
роду управлінських рішень у міжнародній комерційній діяльності,
адаптувати подібні методи до конкретних умов.
27. здатність до аналізу передумов виникнення та класифікації ризиків у
міжнародній комерційній діяльності, а також виявлення дієвих засобів їх
мінімізації.
28. здатність до моніторингу, запровадження та управління сучасними
формами розрахункових та кредитних відносин у міжнародній комерційній
діяльності.

Економіка європейської інтеграції:
29. використовувати понятійно-термінологічний апарат, джерельну
базу, основні показники для характеристики стану та етапів розвитку
економік країн ЄС;
30. орієнтуватись у послідовності практичних кроків щодо реалізації
спільної валютної і фінансової політики на різних етапах європейської
інтеграції, порівнювати законодавче регулювання на національному та
наднаціональному рівнях.
31. оцінювати конкурентне середовище в країнах-членах, знати перелік
та функції інститутів ЄС у сфері антимонопольного регулювання
розкривати інструменти та механізми реалізації спільної конкурентної
політики;
32. орієнтуватися в політиці соціально-економічного згуртування ЄС,
визначати вплив соціальної, міграційної політики на стан економічної
стабільності в угрупованні, проводити аналіз особливостей гармонізації
бюджетної політики країн-членів та ЄС для фінансування зайнятості,
соціального забезпечення в країнах ЄС,
34. здатність до аналізу, запровадження, управління сучасними

формами підтримки
сільськогосподарського розвитку країн ЄС,
використання бюджетних та податкових інструментів для впровадження
програм єдиної сільськогосподарської політики;
35. застосовувати теоретичні та практичні знання для узгодження та
гармонізації інструментів та механізмів інфраструктурної, енергетичної
та регіональної політик країн-членів та ЄС з метою впровадження
новітніх технологій і
розвитку соціальної та регіональної
інфраструктури.
36. аналізувати ефективність спільної комерційної політики ЄС, виявляти
особливості ведення двосторонньої та багатосторонньої торговельної
політики, використовувати знання щодо системи
торговельних
преференцій угруповання; складати прогнози розвитку економічних
відносин ЄС з третіми країнами
37. аналізувати та оцінювати критерії та наслідки вступу країн в ЄС,
узагальнювати та аналізувати економічну інформацію щодо єдиного
внутрішнього ринку, виявляти закономірності та головні тенденції
розвитку вільного руху товарів і послуг, робочої сили та капіталу.
Світова економічна кон’юнктура:
38. вибирати, організовувати і проводити кон’юнктурні дослідження в
залежності від завдань, засобів, моделей, методології прогнозування,
оцінювання ефективності моделей прогнозування світової економічної
кон’юнктури.
39. визначати національні особливості формування
економічної
кон’юнктури розвинених країн, виявляти специфічні риси та динаміку
розвитку світових економічних центрів.
визначати національні особливості формування
економічної
кон’юнктури країн, з ринками, що виникають, проведення моніторингу
та оцінювання
наслідків економічної політики
на параметри
світогосподарського розвитку.
40. володіти новітніми інформаційними технологіями, застосовувати їх
при здійсненні кон’юнктурних досліджень світових ринків, обробці
корпоративної інформації, застосуванні методів дослідження звітності з
метою прийняття ефективних рішень.
41. оцінювати понятійно-термінологічний апарат, що характеризує
економічну конкуренцію на міжнародних ринках, фактори, параметри та
показники конкурентоспроможності національних економік, аналізувати
конкурентні позиції компаній та складати конкурентну карту міжнародного
ринку

42. проводити аналіз національних та міжнародних ринків, формувати
програму маркетингової діяльності міжнародних компаній на
споживчому та промисловому ринку та впроваджувати маркетингові
стратегії підприємства
43. здатність до оцінювання ефективності моделей прогнозування
світової економічної кон’юнктури, використання математичних методів з
для розробки оптимальних стратегій міжнародних компаній, виявлення
коливань ринкової кон’юнктури
44. набувати необхідні знання і практичні навички застосування методів
фундаментального, технічного, фрактального аналізу у практиці
біржового трейдингу.

Міжнародна сервісна економіка:
45. виділяти і оцінювати передумови, характеристики, основні
індикатори, тенденції розвитку сервісної економіки; досліджувати
способи і методи торгівлі послугами на міжнародних ринках; виявляти їх
національні і галузеві особливості
46.оцінювати інструменти, механізми і наслідки регулювання
міжнародних ринків послуг в залежності від цілей торгівельної політики
зарубіжних країн, оцінювати специфічні зобов’язання країн-членів СОТ
в рамках ГАТС щодо доступу на ринок і національних режимів в сфері
послуг; використовувати класифікацію послуг в системі міжнародної
торгівлі
47. аналізувати особливості та специфіку надання інвестиційних та
фінансових послуг в глобальній економіці з метою управління
інвестиційним портфелем, нівелювання та мінімізації фінансових
ризиків.
48. розкривати суть і значення, основні закономірності, які лежать в
основі функціонування ринку транспортних послуг, практичної
розробки, укладання і
управління міжнародною документацією
транспортних операцій.
49. здатність до верифікації ризиків і доходності на міжнародному ринку
страхових послуг; оволодіння методами і прийомами технічного аналізу
страхування зовнішньоекономічної діяльності та їх практичного
застосування
50. виявляти вплив галузевих, територіальних і державно-регуляторних
факторів міжнародного банківництва,
практичного застосування
сучасних форм та методів міжнародних банківських операцій
51. застосовувати знання в сфері міжнародного туризму, застосування
практичних навичок для аналізу функціонування туристичнорекреаційних комплексів, крос-культурного менеджменту міжнародних
туристичних центрів.
52. здатність до використання на практиці набутих знань з управління
міжнародними проектами у сфері послуг; проведення моніторингу
споживчого попиту і прогнозування розвитку міжнародних сервісних
компаній.
Міжнародні інвестиції
53. використовувати понятійно-термінологічний апарат, джерельну базу,
аналізувати показники та динаміку міжнародного прямого інвестування.
54. обирати напрями міжнародного фінансування діяльності компаній,
проводити багатофакторний аналіз їх фінансової та інвестиційної
діяльності.
55. здатність до осмислення сутності та умов виникнення інституту
корпоративної соціальної відповідальності, його переваг для
міжнародних підприємств та основних стейк-холдерів.
56. виявляти особливості моделей корпоративної соціальної
відповідальності міжнародних підприємств.
57. забезпечувати стратегічне планування міжнародних підприємств
шляхом формування, оцінювання і прийняття стратегій розвитку бізнесу.
58. застосовувати знання зі стратегічного менеджменту для розробки та
впровадження стратегій управління на міжнародних підприємствах

різних форм власності.
59.оцінювати особливості інвестиційних стратегій різних типів
інституційних інвесторів, а також фактори, що визначають інвестиційну
поведінку міжнародних інвесторів в глобальному конкурентному
середовищі.
60. розробляти алгоритм нівелювання регуляторних обмежень на потоки
інвестицій.
61. об’єктивно оцінювати комплекс ризиків, що супроводжують процес
здійснення підприємницької діяльності.
62. застосовувати на практиці підходи до оцінки вартості компаній перед
їх поглинанням, обирати найефективніші стратегії та тактики поглинання,
а також захисту від поглинання, здійснювати оцінку результатів
транснаціональних злиттів і поглинань.
Міжнародні фінанси
63. здатність до оцінки аналітичної інформації щодо міжнародних
фінансів, до застосовування методів дослідження фінансової звітності, а
також до прийняття ефективних управлінських рішень.
64. здатність до систематизації передумов та закономірностей розвитку
грошово-кредитних систем країн світу, до аналізу нормативноправового та інституційного середовища монетарного регулювання
економіки.
65. аналізувати інвестиційні характеристики, інститути та механізми
фондового ринку країн світу, оцінювати тенденції і наслідки
функціонування фондових ринків, приймати рішення та рекомендації
щодо управління інвестиціями в умовах фінансової інтеграції.
66. здатність до компаративного аналізу податкових систем країн світу,
використання сучасних методів розробки та прийняття різного роду
управлінських рішень у зовнішньоекономічній діяльності.
67. аналітично осмислювати глобальні тренди у сфері похідних
фінансових інструментів.
68. володіти знаннями з управління фінансами міжнародних компаній,
операційною та інвестиційною діяльністю, визначення базових
індикаторів біржової діяльності у міжнародних фінансових центрах.
69. здатність до аналізу передумов виникнення та класифікації ризиків у
зовнішньоекономічній діяльності, а також страхових механізмів їх
мінімізації.

70. здатність до ідентифікації перспективних напрямів створення та
фінансування стартапів у світовому економічному середовищі,
оцінювати бізнес-практику та державну політику у сфері інноваційної
діяльності.
71.здатність враховувати податкові ризики в міжнародній діяльності
підприємств та оптимізовувати їх міжнародне оподаткування
7 – Програмні результати навчання
В результаті опанування програми з підготовки фахівців (бакалавр
міжнародного бізнесу) випускник повинен уміти:
ПРН 1. Використовувати економічну термінологію, аналізувати
економічні процеси, здійснювати порівняльний аналіз різних
економічних систем, виявляти їх особливості, переваги і недоліки та
використовувати кількісні мікро- та макроекономічні показники у
процесі аналізу і дослідження ринкової економічної системи.

ПРН 2. Застосовувати математичні та статистичні методи в аналізі мікрота макроекономічних показників, використовувати прийоми та
інструменти математичного аналізу для виявлення різних економічних
закономірностей, моделювати та прогнозувати ринкові процеси для
прийняття оптимальних рішень.
ПРН 3. Застосовувати базові принципи та інструменти мікро- та
макроекономічного аналізу до моделювання поведінки основних
учасників економічної системи, адаптувати базові мікро- та
макроекономічні моделі, використовувати сучасні інструменти
макроекономічної політики (бюджетно-податкові, грошово-кредитні).
ПРН 4. Досліджувати структуру та основні тенденції світової економіки,
напрями та форми її транснаціоналізації, а також аналізувати основні
економічні показники країн світу.
ПРН 5. Демонструвати знання з теорії та практики міжнародного права,
міжнародних відносин, міжнародного бізнесу, міжнародної інформації,
країнознавства.
ПРН 6. Аналізувати інформаційні джерела з точки зору об’єктивності,
достовірності, актуальності, повноти, релевантності представленої
інформації, а також використовувати спеціалізоване програмне
забезпечення з метою обробки та передачі інформації в галузі
міжнародних економічних відносин.
ПРН 7. Застосовувати статистичні методи та інструментарій для оцінки
та аналізу розвитку міжнародних економічних відносин.
ПРН 8. Демонструвати ґрунтовні знання міжнародної торгівлі товарами
та послугами, руху капіталу та робочої сили, науково-технічного обміну
та захисту інтелектуальної власності, а також механізмів їх регулювання.
ПРН 9. Аналізувати еволюцію, структуру і механізми міжнародних
валютно-фінансових і кредитних відносин як підсистеми світової
економіки.
ПРН 10. Планувати та розвивати міжнародні підприємства шляхом
використання базових теорій міжнародного бізнесу.
ПРН 11. Оволодівати сучасними знаннями в сфері економікоматематичного моделювання, застосовувати інформаційні технології в
сфері економіко-математичного моделювання, приймати обгрунтовані
рішення
з
використанням
методів
економіко-математичного
моделювання, аналізувати тенденції та фактори розвитку світового
господарства і прогнозувати.
ПРН 12. Усвідомлювати формування філософського розуміння світу,
філософії як науки і форми суспільної свідомості.
ПРН 13. Спираючись на досвід дипломатичного забезпечення
зовнішньополітичної діяльності на міжнародній арені державних
утворень, виявляти основні тенденції і закономірності історичного
поступу України та перспективи здійснення конкретних дипломатичних
кроків.
ПРН 14. Висловлюватися на фахові теми в усній та письмовій формі
двома іноземними мовами, виступати з підготовленими індивідуальними
презентаціями та доповідями, оформляти двома іноземними мовами
відповідні фаху офіційно-ділові документи адекватними лексичними,
граматичними і стилістичними засобами та володіти перекладацькими
прийомами і трансформаціями.
ПРН 15. Досліджувати та аналізувати теоретико–методологічні засади
економіки та зовнішньоекономічних зв’язків України, досліджувати

трансформаційні процеси в країнах з ринками, що формуються.
ПРН 16. Аналізувати вплив змін у міжнародній логістичній
інфраструктурі на розвиток світового господарства і міжнародних
економічних відносин.
ПРН 17. Застосовувати знання зі стратегічного менеджменту та
маркетингу для розробки та впровадження стратегічного планування на
міжнародних підприємствах різних форм власності.
ПРН 18. Здійснювати аналіз та управління ризиками міжнародної
економічної діяльності.
ПРН 19. Організовувати та вести бухгалтерського обліку господарської
діяльності, пов’язаної із зовнішньоекономічною діяльністю.
ПРН 20. Аналізувати основні закономірності еволюції та функціонування
міжнародних економічних організацій.
ПРН 21. Аналізувати теоретичні основи, передумови, типи і економічні
ефекти міжнародних інтеграційних процесів.
Специфічні
характеристики
кадрового
забезпечення

Специфічні
характеристики
матеріальнотехнічного
забезпечення
Специфічні
характеристики
інформаційного та
навчальнометодичного
забезпечення

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Викладання більшості дисциплін освітньої програми забезпечується
науково-педагогічними працівниками кафедри світового господарства і
міжнародних економічних відносин та кафедри міжнародних фінансів.
Залучаються також представники інших кафедр Інституту міжнародних
відносин.
Усі викладачі кафедр поєднують викладацьку, науково-викладацьку
роботу з участю у міжнародних наукових та бізнесових проектах. До
навчального процесу активно залучено успішних підприємців-практиків,
у тому числі – випускників Інституту різних років, а також зарубіжну
професуру. Викладачі кафедр приймали участь більш ніж в 30 програмах
ІНТАС, ТАСІС, ТЕМПУС, НАТО, ЮНЕСКО, Жана Моне та ін.
Норми навчального навантаження викладачів відповідають нормам,
встановленим МОН України.
Необхідними вимогами для реалізації освітньої програми «Міжнародні
економічні відносини» є: наявність доступу до бібліотеки, Інтернет
центру, лабораторії інформатики та обчислювальної техніки – для
забезпечення оволодіння студентами усім обсягом освітньо-професійної
програми; наявність проектора та іншого комп’ютерного обладнання –
для демонстрації слайдів з тематики лекцій; наявність обладнання для
проведення відео-конференцій.
Колективами обох кафедр видано понад 350 унікальних підручників,
навчальних посібників та наукових монографій. Викладачі кафедр
викладають понад 80 професійно-орієнтованих дисциплін.

9 – Академічна мобільність
Національна
кредитна
мобільність
Міжнародна
кредитна
мобільність

Навчання
іноземних
здобувачів вищої
освіти

Забезпечуються рівні умови навчання іноземних здобувачів вищої освіти
та українських громадян за умови володіння державною мовою (після
навчання на підготовчому факультеті), а також володіння іноземною
мовою на рівні, що відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з
мовної освіти.

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна
послідовність
2.1.
Код н/д
1

Перелік компонент ОП

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
2

Кількість
кредитів

Форма підсумкового
контролю

3

4

2,0

Залік

ОК 02

Вступ до спеціальності "Міжнародні економічні
відносини"
Економікс

4,0

Іспит

ОК 03

Країнознавство

3,0

Іспит

ОК 04

Міжнародна інформація

3,0

Залік

ОК 05

Основи міжнародної мікроекономіки

4,0

Залік

ОК 06

Основи міжнародної макроекономіки

4,0

Залік

ОК 07

Світова економіка

4,0

Іспит

ОК 08

Історія міжнародних економічних відносин

3,0

Залік

ОК 09

Теорія міжнародних економічних відносин

7,0

Іспит

ОК 10

Регулювання міжнародних економічних відносин

8,0

Іспит

ОК 11

Філософія

4,0

Іспит

ОК 12

Міжнародний бізнес

3,0

Іспит

ОК 13

Іноземна мова (базовий курс)

18,0

Іспит

ОК 14

Іноземна мова (нормативний курс)

18,0

Іспит

ОК 15

Виробнича практика (професійний переклад)

3,0

ОК 16

Виробнича практика (переддипломна)

3,0

ОК 18

Друга іноземна мова (базовий курс)

8,0

Диференційований
залік
Диференційований
залік
Залік

ОК 19

Друга іноземна мова (нормативний курс)

8,0

Залік

ОК 20

Курсова робота

3,0

ОК 21

Міжнародні відносини та світова політика

6,0

Диференційований
залік
Іспит

ОК 22

Міжнародне публічне право

6,0

Іспит

ОК 23

Математика для економістів

4,0

Іспит

1. Обов’язкові компоненти ОП
ОК 01

ОК 24

Міжнародна статистика

4,0

Іспит

ОК 25

4,0

Іспит

ОК 26

Економіко-математичне моделювання
світогосподарських процесів
Міжнародні фінанси

5,0

Іспит

ОК 27

Міжнародне приватне право

3,0

Іспит

ОК 28

Сучасні інформаційні системи і технології

3,0

Залік

ОК 29

Дипломатична історія України

3,0

Залік

ОК 30

Мова фаху

8,0

Іспит

ОК 31

Мова фаху (мова міжнародних документів)

4,0

Залік

ОК 32

Теорія і практика перекладу

12,0

Іспит

ОК 33

Теорія і практика перекладу (бізнес-переклад та
переклад конференцій)
Друга іноземна мова (мова фаху)

4,0

Залік

4,0

Іспит

184,0

34

ОК 34

Загальний обсяг обов'язкових компонент:
2. Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1 (Спеціалізація "Економіка європейської інтеграції")
ОК 1.1

Економіка країн Європейського Союзу

4,0

Залік

ОК 1.2

Валютна та фінансова інтеграція в ЄС

4,0

Залік

ОК 1.3

Конкурентна політика ЄС

4,0

Залік

ОК 1.4

Соціальна та міграційна політика ЄС

4,0

Залік

ОК 1.5

Єдина сільськогосподарська політика ЄС

4,0

Залік

ОК 1.6

4,0

Залік

ОК 1.7

Інфраструктурна, енергетична та регіональна політика в
ЄС
Спільна комерційна політика ЄС

4,0

Залік

ОК 1.8

Єдиний внутрішній ринок ЄС

4,0

Залік

Вибірковий блок 2 (Спеціалізація "Міжнародна комерція")
ОК 2.1
ОК 2.2
ОК 2.3

Організація та техніка міжнародних комерційних
операцій
Контракти у зовнішньоекономічній діяльності

4,0

Залік

4,0

Залік

4,0

Залік

4,0

Залік

ОК 2.4

Кон'юнктурні дослідження світових ринків
Міжнародний цифровий маркетинг

ОК 2.5

Торговельні аспекти міжнародних інтеграційних угод

4,0

Залік

ОК 2.6

Страхування у міжнародній комерції

4,0

Залік

ОК 2.7

Кредитування міжнародної торгівлі

4,0

Залік

ОК 2.8

Розрахунки в міжнародній комерційній діяльності

4,0

Залік

Вибірковий блок 3 (Спеціалізація "Міжнародна сервісна економіка")
ОК 3.1

Міжнародна торгівля послугами

4,0

Залік

ОК 3.2

Регулювання ринків послуг зарубіжних країн

4,0

Залік

ОК 3.3

4,0

Залік

ОК 3.4

Інвестиційні та фінансові послуги в глобальній
економіці
Міжнародні транспортні операції

4,0

Залік

ОК 3.5

Міжнародний ринок страхових послуг

4,0

Залік

ОК 3.6

Міжнародне банківництво

4,0

Залік

ОК 3.7

Міжнародні туристичні послуги

4,0

Залік

ОК 3.8

Управління міжнародними проектами

4,0

Залік

Вибірковий блок 4 (Спеціалізація "Міжнародні інвестиції")
ОК 4.1

Теорії прямих іноземних інвестицій

4,0

Залік

ОК 4.2

Фінанси міжнародних підприємств

4,0

Залік

ОК 4.3

Міжнародне фінансування стартапів

4,0

Залік

ОК 4.4

Стратегічний менеджмент міжнародного підприємства

4,0

Залік

ОК 4.5

Міжнародні інституційні інвестори

4,0

Залік

ОК 4.6

Регулювання міжнародних інвестицій

4,0

Залік

ОК 4.7

Бізнес план міжнародного інвестиційного проекту

4,0

Залік

ОК 4.8

Транскордонні операції злиття і поглинання

4,0

Залік

Вибірковий блок 5 (Спеціалізація "Міжнародні фінанси")
ОК 5.1

Міжнародний фінансовий менеджмент

4,0

Залік

ОК 5.2

Стратегії монетарної політики зарубіжних країн

4,0

Залік

ОК 5.3

Фондовий ринок зарубіжних країн

4,0

Залік

ОК 5.4

Міжнародний податковий менеджмент

4,0

Залік

ОК 5.5

Міжнародний фінансовий інжиніринг

4,0

Залік

ОК 5.6

Міжнародні фінансові центри

4,0

Залік

ОК 5.7

Страхування у зовнішньоекономічній діяльності

4,0

Залік

ОК 5.8

Офшорингові фінанси

4,0

Залік

Вибірковий блок 6 (Спеціалізація "Світова економічна кон’юнктура")
ОК 6.1

Методологія міжнародних кон’юнктурних досліджень

4,0

Залік

ОК 6.2

Економічна кон’юнктура розвинених країн

4,0

Залік

ОК 6.3

4,0

Залік

4,0

Залік

ОК 6.5

Економічна кон’юнктура країн з ринками, що
виникають
Інформаційні технології у дослідженні кон’юнктури
світових ринків
Конкуренція на міжнародних ринках

4,0

Залік

ОК 6.6

Глобальні маркетингові стратегії

4,0

Залік

ОК 6.7

Основи прогнозування світової економічної
кон’юнктури
Практикум з кон’юнктурного моніторингу економіки
зарубіжних країн

4,0

Залік

4,0

Залік

ОК 6.4

ОК 6.8

Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
Перелік №1
ВБ 1.1

Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України

ВБ 1.2

Логіка

Перелік №2
ВБ 2.1

Міжнародні економічні організації

ВБ 2.2

Україна у міжнародних економічних організаціях

Перелік №3
ВБ 3.1

Міжнародна логістика

ВБ 3.2

Механізми функціонування СОТ

Перелік №4
ВБ 4.1

Міжнародна ринкова ризикологія

ВБ 4.2

Комерційна діяльність в офшорних зонах

Перелік №5
ВБ 5.1

3,0

Іспит

3,0

Залік

3,0

Залік

3,0

Залік

4,0

Іспит

3,0

Залік

3,0

Залік

3,0

Іспит

3,0

Залік

Міжнародний менеджмент і маркетинг

ВБ 5.2

Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності
Перелік №6
ВБ 6.1

Облік зовнішньоекономічної діяльності

ВБ 6.2

Бухгалтерський облік у міжнародному підприємництві
Перелік №7
ВБ 7.1
Економічна дипломатія та дипломатична практика
ВБ 7.2

Міжнародна патентно-ліцензійна практика
Перелік №8
ВБ 8.1

Податковий облік та аналіз у зовнішньоекономічної
діяльності

ВБ 8.2

Міжнародні стандарти фінансової звітності
Перелік №9
ВБ 9.1
ВБ 9.2

Економічна інтеграція України з ЄС
Україна в міжнародних інтеграційних процесах
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240,0

Загальний обсяг вибіркових компонент:

118,0

2.2. Структурно-логічна схема ОП
ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
ОК 1. Вступ до спеціальності "Міжнародні економічні
відносини"
ОК 2. Економікс
ОК 13. Іноземна мова
ОК 18. Друга іноземна мова
ОК 22. Міжнародні відносини та світова політика
ОК 24. Математика для економістів
Ок 29. Сучасні інформаційні системи і технології інвестиції

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
ОК 10. Регулювання міжнародних економічних відносин
ОК 11. Філософія
ОК 15.Виробнича практика (професійний переклад)
ОК 23. Міжнародне публічне право
ОК 26. Економіко-математичне моделювання світогосподарських
процесів
ОК 31. Мова фаху
ОК 33.Теорія і практика перекладу
ОК 35.Друга іноземна мова (мова фаху)
ОК 1.1. Економіка країн Європейського Союзу
ОК 1.2..Валютна та фінансова інтеграція в ЄС
ОК 1.3.Конкурентна політика ЄС
ОК 2.1.Організація та техніка міжнародних комерційних операцій
ОК 2.2.Контракти у зовнішньоекономічній діяльності
ОК 2.3.Кон'юнктурні дослідження світових ринків
ОК 3.1.Міжнародна торгівля послугами
ОК 3.2.Регулювання ринків послуг зарубіжних країн
ОК 3.3.Інвестиційні та фінансові послуги в глобальній економіці
ОК 4.1.Теорії прямих іноземних інвестицій
ОК 4.2.Фінанси міжнародних підприємств
ОК 4.3.Міжнародне фінансування стартапів
ОК 5.1.Міжнародний фінансовий менеджмент
ОК 5.2.Стратегії монетарної політики зарубіжних країн
ОК 5.3.Фондовий ринок зарубіжних країн
ОК 6.1.Методологія міжнародних кон’юнктурних досліджень
ОК 6.2.Економічна кон’юнктура розвинених країн
ОК 6.3.Економічна кон’юнктура країн з ринками, що виникають

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ
ВБ 1.2. Фундаментальний аналіз міжнародних фінансових
ринків
ВБ 1.1
Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України
ВБ 1.2
Логіка
ВБ 2.1
Міжнародні економічні організації
ВБ 2.2
Україна у міжнародних економічних організаціях
ВБ 3.1
Міжнародна логістика
ВБ 3.2
Механізми функціонування СОТ
ВБ 4.1
Міжнародна ринкова ризикологія
ВБ 4.2
Комерційна діяльність в офшорних зонах
ВБ 5.1
Міжнародний менеджмент і маркетинг
ВБ 5.2
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності
ВБ 6.1
Облік зовнішньоекономічної діяльності
ВБ 6.2
Бухгалтерський
облік
у
міжнародному
підприємництві
ВБ 7.1
Економічна дипломатія та дипломатична практика
ВБ 7.2
Міжнародна патентно-ліцензійна практика
ВБ 8.1
Податковий облік та аналіз у зовнішньоекономічної
діяльності
ВБ 8.2
Міжнародні стандарти фінансової звітності
ВБ 9.1
Економічна інтеграція України з ЄС
ВБ 9.2
Україна в міжнародних інтеграційних процесах

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
ОК 3. Країнознавство
ОК 4. Міжнародна інформація
ОК 9.Теорія міжнародних економічних відносин
ОК 13.Іноземна мова (нормативний курс)
ОК 18. Друга іноземна мова
ОК 23.Міжнародне публічне право (4-й семестр)
ОК 25.Міжнародна статистика
ОК 27. Міжнародні фінанси
ОК 30. Дипломатична історія України

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
ОК 12. Міжнародний бізнес
ОК 16.Виробнича практика (переддипломна)
ОК 21.Курсова робота
ОК 28.Міжнародне приватне право
ОК 31.Мова фаху
ОК 32. Мова фаху (мова міжнародних документів)
ОК 33.Теорія і практика перекладу
ОК 34.Теорія і практика перекладу (бізнес-переклад та переклад
конференцій)
ОК 1.4.Соціальна та міграційна політика ЄС
ОК 1.5. Єдина сільськогосподарська політика ЄС
ОК 1.6. Інфраструктурна, енергетична та регіональна політика в
ЄС
ОК 1.7. Спільна комерційна політика ЄС
ОК 1.8. Єдиний внутрішній ринок ЄС
ОК 2.4.Міжнародний цифровий маркетинг
ОК 2.5.Торговельні аспекти міжнародних інтеграційних угод
ОК 2.6Страхування у міжнародній комерції
ОК 2.7Кредитування міжнародної торгівлі
ОК 2.8.Розрахунки в міжнародній комерційній діяльності
ОК 3.4. Міжнародні транспортні операції
ОК 3.5. Міжнародний ринок страхових послуг
ОК 3.6. Міжнародне банківництво
ОК 3.7. Міжнародні туристичні послуги
ОК 3.8. Управління міжнародними проектами
ОК 4.4. Стратегічний менеджмент міжнародного підприємства
ОК 4.5. Міжнародні інституційні інвестори
ОК 4.6. Регулювання міжнародних інвестицій
ОК 4.7. Бізнес план міжнародного інвестиційного проекту
ОК 4.8. Транскордонні операції злиття і поглинання
ОК 5.4. Міжнародний податковий менеджмент
ОК 5.5. Міжнародний фінансовий інжиніринг
ОК 5.6. Міжнародні фінансові центри
ОК 5.7. Страхування у зовнішньоекономічній діяльності
ОК 5.8. Офшорингові фінанси
ОК 6.4. Інформаційні технології у дослідженні кон’юнктури
світових ринків
ОК 6.5. Конкуренція на міжнародних ринках
ОК 6.6. Глобальні маркетингові стратегії
ОК 6.7. Основи прогнозування світової економічної кон’юнктури
ОК 6.8. Практикум з кон’юнктурного моніторингу економіки
зарубіжних країн

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
ОК. 17.Комплексний кваліфікаційний іспит освітньої програми
"Міжнародні економічні відносини" ОР бакалавр
ОК 20. Кваліфікаційний іспит з фахового перекладу

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми «Міжнародні економічні
відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» проводиться у
формі комплексного кваліфікаційного іспиту з міжнародних економічних
відносин, кваліфікаційного іспиту з фахового перекладу (іноземна мова) та
завершується видачою документу встановленого зразка про присудження ступеня
бакалавра із присвоєнням освітньої кваліфікації «бакалавр міжнародних
економічних відносин» за відповідною спеціалізацією (1. Економіка європейської
інтеграції, 2. Міжнародна комерція, 3. Міжнародна сервісна економіка, 4. Світова
економічна кон'юнктура, 5. Міжнародні інвестиції, 6. Міжнародні фінанси).
1.
Комплексний кваліфікаційний іспит з міжнародних економічних
відносин здійснюється у письмовій та усній формі шляхом надання відповідей на
поставлені питання. Під час оцінювання перевіряються такі програмні результати
навчання: ПРН 3, ПРН 15, ПРН 16, ПРН 17, ПРН 18, ПРН 20, ПРН 21.
2.
Кваліфікаційний іспит з фахового перекладу (іноземна мова)
здійснюється у письмовій формі. Під час оцінювання перевіряються такі
програмні результати навчання: ПРН 4, ПРН 16, ПРН 19, ПРН 21.
Окремим рішенням екзаменаційної комісії може бути присвоєна професійна
кваліфікація «фахівець з міжнародних економічних відносин» та «фахівець з
перекладу» за умови: 1) проходження всіх видів практики, які передбачені
навчальним планом; 2) обрання спеціалізованого блоку дисциплін із навчального
плану та отримання середнього балу не нижче «75» за підсумками складання всіх
дисциплін, які до нього включені; 3) отримання на кваліфікаційному іспиті оцінки
не нижче 75 балів.

4. Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньої програми
Матриця відповідності програмних компетентностей
обов’язковим компонентам освітньої програми

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами освітньої програми
Матриця відповідності програмних компетентностей
вибірковим компонентам освітньої програми

Зміни, затверджені на засіданні Науково-методичної ради Київського
національного університету імені Тараса Шевченка 22 листопада 2019 року
(є актуальними для вступників програми, починаючи з 2020 року)
2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна
послідовність
2.1.
Код н/д
1

Перелік компонент ОП

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
2

Кількість
кредитів

Форма підсумкового
контролю

3

4

2,0

Залік

ОК 02

Вступ до спеціальності "Міжнародні економічні
відносини"
Економікс

4,0

Іспит

ОК 03

Країнознавство

3,0

Іспит

ОК 04

Міжнародна інформація

3,0

Залік

ОК 05

Основи міжнародної мікроекономіки

4,0

Залік

ОК 06

Основи міжнародної макроекономіки

4,0

Залік

ОК 07

Світова економіка

4,0

Іспит

ОК 08

Історія міжнародних економічних відносин

3,0

Залік

ОК 09

Теорія міжнародних економічних відносин

7,0

Іспит

ОК 10

Регулювання міжнародних економічних відносин

8,0

Іспит

ОК 11

Філософія

4,0

Іспит

ОК 12

Міжнародний бізнес

3,0

Іспит

ОК 13

Іноземна мова (базовий курс)

18,0

Іспит

ОК 14

Іноземна мова (нормативний курс)

18,0

Іспит

ОК 15

Виробнича практика (професійний переклад)

3,0

ОК 16

Виробнича практика (переддипломна)

3,0

ОК 18

Друга іноземна мова (базовий курс)

8,0

Диференційований
залік
Диференційований
залік
Залік

ОК 19

Друга іноземна мова (нормативний курс)

8,0

Залік

ОК 20

Курсова робота

3,0

ОК 21

Міжнародні відносини та світова політика

6,0

Диференційований
залік
Іспит

ОК 22

Міжнародне публічне право

6,0

Іспит

ОК 23

Математика для економістів

4,0

Іспит

ОК 24

Міжнародна статистика

4,0

Іспит

ОК 25

Економіко-математичне моделювання
світогосподарських процесів

4,0

Іспит

1. Обов’язкові компоненти ОП
ОК 01

ОК 26

Міжнародні фінанси

5,0

Іспит

ОК 27

Міжнародне приватне право

3,0

Іспит

ОК 28

Сучасні інформаційні системи і технології

3,0

Залік

ОК 29

Дипломатична історія України

3,0

Залік

ОК 30

Мова фаху

8,0

Іспит

ОК 31

Мова фаху (мова міжнародних документів)

4,0

Залік

ОК 32

Теорія і практика перекладу

12,0

Іспит

ОК 33

Теорія і практика перекладу (бізнес-переклад та
переклад конференцій)
Друга іноземна мова (мова фаху)

4,0

Залік

4,0

Іспит

184,0

34

ОК 34

Загальний обсяг обов'язкових компонент:
2. Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1 (Спеціалізація "Економіка європейської інтеграції")
ОК 1.1

Економіка країн Європейського Союзу

4,0

Залік

ОК 1.2

Валютна та фінансова інтеграція в ЄС

4,0

Залік

ОК 1.3

Конкурентна політика ЄС

4,0

Залік

ОК 1.4

Соціальна та міграційна політика ЄС

4,0

Залік

ОК 1.5

Єдина сільськогосподарська політика ЄС

4,0

Залік

ОК 1.6

4,0

Залік

ОК 1.7

Інфраструктурна, енергетична та регіональна політика в
ЄС
Спільна комерційна політика ЄС

4,0

Залік

ОК 1.8

Єдиний внутрішній ринок ЄС

4,0

Залік

Вибірковий блок 2 (Спеціалізація "Міжнародна комерція")
ОК 2.1
ОК 2.2
ОК 2.3

Організація та техніка міжнародних комерційних
операцій
Контракти у зовнішньоекономічній діяльності

4,0

Залік

4,0

Залік

4,0

Залік

4,0

Залік

ОК 2.4

Кон'юнктурні дослідження світових ринків
Міжнародний цифровий маркетинг

ОК 2.5

Торговельні аспекти міжнародних інтеграційних угод

4,0

Залік

ОК 2.6

Страхування у міжнародній комерції

4,0

Залік

ОК 2.7

Кредитування міжнародної торгівлі

4,0

Залік

ОК 2.8

Розрахунки в міжнародній комерційній діяльності

4,0

Залік

Вибірковий блок 3 (Спеціалізація "Міжнародна сервісна економіка")
ОК 3.1

Міжнародна торгівля послугами

4,0

Залік

ОК 3.2

Регулювання ринків послуг зарубіжних країн

4,0

Залік

ОК 3.3

Інвестиційні та фінансові послуги в глобальній
економіці

4,0

Залік

ОК 3.4

Міжнародні транспортні операції

4,0

Залік

ОК 3.5

Міжнародний ринок страхових послуг

4,0

Залік

ОК 3.6

Міжнародне банківництво

4,0

Залік

ОК 3.7

Міжнародні туристичні послуги

4,0

Залік

ОК 3.8

Управління міжнародними проектами

4,0

Залік

Вибірковий блок 4 (Спеціалізація "Міжнародні інвестиції")
ОК 4.1

Теорії прямих іноземних інвестицій

4,0

Залік

ОК 4.2

Фінанси міжнародних підприємств

4,0

Залік

ОК 4.3

Соціальна відповідальність міжнародних підприємств

4,0

Залік

ОК 4.4

Стратегічний менеджмент міжнародного підприємства

4,0

Залік

ОК 4.5

Міжнародні інституційні інвестори

4,0

Залік

ОК 4.6

Регулювання міжнародних інвестицій

4,0

Залік

ОК 4.7

Бізнес план міжнародного інвестиційного проекту

4,0

Залік

ОК 4.8

Транскордонні операції злиття і поглинання

4,0

Залік

Вибірковий блок 5 (Спеціалізація "Міжнародні фінанси")
ОК 5.1

Міжнародний фінансовий менеджмент

4,0

Залік

ОК 5.2

Стратегії монетарної політики зарубіжних країн

4,0

Залік

ОК 5.3

Фондовий ринок зарубіжних країн

4,0

Залік

ОК 5.4

Міжнародний податковий менеджмент

4,0

Залік

ОК 5.5

Міжнародний фінансовий інжиніринг

4,0

Залік

ОК 5.6

Міжнародні фінансові центри

4,0

Залік

ОК 5.7

Страхування у зовнішньоекономічній діяльності

4,0

Залік

ОК 5.8

Офшорингові фінанси

4,0

Залік

Вибірковий блок 6 (Спеціалізація "Світова економічна кон’юнктура")
ОК 6.1

Методологія міжнародних кон’юнктурних досліджень

4,0

Залік

ОК 6.2

Економічна кон’юнктура розвинених країн

4,0

Залік

ОК 6.3

4,0

Залік

4,0

Залік

ОК 6.5

Економічна кон’юнктура країн з ринками, що
виникають
Інформаційні технології у дослідженні кон’юнктури
світових ринків
Конкуренція на міжнародних ринках

4,0

Залік

ОК 6.6

Глобальні маркетингові стратегії

4,0

Залік

ОК 6.7

Основи прогнозування світової економічної
кон’юнктури
Практикум з кон’юнктурного моніторингу економіки
зарубіжних країн

4,0

Залік

4,0

Залік

ОК 6.4

ОК 6.8

Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
Перелік №1

3,0

Іспит

ВБ 1.1

Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України

ВБ 1.2

Логіка

Перелік №2
ВБ 2.1

Міжнародні економічні організації

ВБ 2.2

Україна у міжнародних економічних організаціях

Перелік №3
ВБ 3.1

Міжнародна логістика

ВБ 3.2

Механізми функціонування СОТ

Перелік №4
ВБ 4.1

Міжнародна ринкова ризикологія

ВБ 4.2

Комерційна діяльність в офшорних зонах

Перелік №5
ВБ 5.1

3,0

Залік

3,0

Залік

3,0

Залік

4,0

Іспит

3,0

Залік

3,0

Залік

3,0

Іспит

3,0

Залік

Міжнародний менеджмент і маркетинг

ВБ 5.2

Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності
Перелік №6
ВБ 6.1

Облік зовнішньоекономічної діяльності

ВБ 6.2

Бухгалтерський облік у міжнародному підприємництві
Перелік №7
ВБ 7.1
Економічна дипломатія та дипломатична практика
ВБ 7.2

Міжнародна патентно-ліцензійна практика
Перелік №8
ВБ 8.1

Податковий облік та аналіз у зовнішньоекономічної
діяльності

ВБ 8.2

Міжнародні стандарти фінансової звітності
Перелік №9
ВБ 9.1
ВБ 9.2

Економічна інтеграція України з ЄС
Україна в міжнародних інтеграційних процесах
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240,0

Загальний обсяг вибіркових компонент:

118,0

2.2. Структурно-логічна схема ОП
ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
ОК 1. Вступ до спеціальності "Міжнародні економічні
відносини"
ОК 2. Економікс
ОК 13. Іноземна мова
ОК 18. Друга іноземна мова
ОК 22. Міжнародні відносини та світова політика
ОК 24. Математика для економістів
ОК 29. Сучасні інформаційні системи і технології інвестиції

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
ОК 10. Регулювання міжнародних економічних відносин
ОК 11. Філософія
ОК 15.Виробнича практика (професійний переклад)
ОК 23. Міжнародне публічне право
ОК 26. Економіко-математичне моделювання світогосподарських
процесів
ОК 31. Мова фаху
ОК 33.Теорія і практика перекладу
ОК 35.Друга іноземна мова (мова фаху)
ОК 1.1. Економіка країн Європейського Союзу
ОК 1.2..Валютна та фінансова інтеграція в ЄС
ОК 1.3.Конкурентна політика ЄС
ОК 2.1.Організація та техніка міжнародних комерційних операцій
ОК 2.2.Контракти у зовнішньоекономічній діяльності
ОК 2.3.Кон'юнктурні дослідження світових ринків
ОК 3.1.Міжнародна торгівля послугами
ОК 3.2.Регулювання ринків послуг зарубіжних країн
ОК 3.3.Інвестиційні та фінансові послуги в глобальній економіці
ОК 4.1.Теорії прямих іноземних інвестицій
ОК 4.2.Фінанси міжнародних підприємств
ОК 4.3.Соціальна відповідальність міжнародних підприємств
ОК 5.1.Міжнародний фінансовий менеджмент
ОК 5.2.Стратегії монетарної політики зарубіжних країн
ОК 5.3.Фондовий ринок зарубіжних країн
ОК 6.1.Методологія міжнародних кон’юнктурних досліджень
ОК 6.2.Економічна кон’юнктура розвинених країн
ОК 6.3.Економічна кон’юнктура країн з ринками, що виникають

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ
ВБ 1.2. Фундаментальний аналіз міжнародних фінансових
ринків
ВБ 1.1
Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України
ВБ 1.2
Логіка
ВБ 2.1
Міжнародні економічні організації
ВБ 2.2
Україна у міжнародних економічних організаціях
ВБ 3.1
Міжнародна логістика
ВБ 3.2
Механізми функціонування СОТ
ВБ 4.1
Міжнародна ринкова ризикологія
ВБ 4.2
Комерційна діяльність в офшорних зонах
ВБ 5.1
Міжнародний менеджмент і маркетинг
ВБ 5.2
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності
ВБ 6.1
Облік зовнішньоекономічної діяльності
ВБ 6.2
Бухгалтерський
облік
у
міжнародному
підприємництві
ВБ 7.1
Економічна дипломатія та дипломатична практика
ВБ 7.2
Міжнародна патентно-ліцензійна практика
ВБ 8.1
Податковий облік та аналіз у зовнішньоекономічної
діяльності
ВБ 8.2
Міжнародні стандарти фінансової звітності
ВБ 9.1
Економічна інтеграція України з ЄС
ВБ 9.2
Україна в міжнародних інтеграційних процесах

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
ОК 3. Країнознавство
ОК 4. Міжнародна інформація
ОК 9.Теорія міжнародних економічних відносин
ОК 13.Іноземна мова (нормативний курс)
ОК 18. Друга іноземна мова
ОК 23.Міжнародне публічне право (4-й семестр)
ОК 25.Міжнародна статистика
ОК 27. Міжнародні фінанси
ОК 30. Дипломатична історія України

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
ОК 12. Міжнародний бізнес
ОК 16.Виробнича практика (переддипломна)
ОК 21.Курсова робота
ОК 28.Міжнародне приватне право
ОК 31.Мова фаху
ОК 32. Мова фаху (мова міжнародних документів)
ОК 33.Теорія і практика перекладу
ОК 34.Теорія і практика перекладу (бізнес-переклад та переклад
конференцій)
ОК 1.4.Соціальна та міграційна політика ЄС
ОК 1.5. Єдина сільськогосподарська політика ЄС
ОК 1.6. Інфраструктурна, енергетична та регіональна політика в
ЄС
ОК 1.7. Спільна комерційна політика ЄС
ОК 1.8. Єдиний внутрішній ринок ЄС
ОК 2.4.Міжнародний цифровий маркетинг
ОК 2.5.Торговельні аспекти міжнародних інтеграційних угод
ОК 2.6Страхування у міжнародній комерції
ОК 2.7Кредитування міжнародної торгівлі
ОК 2.8.Розрахунки в міжнародній комерційній діяльності
ОК 3.4. Міжнародні транспортні операції
ОК 3.5. Міжнародний ринок страхових послуг
ОК 3.6. Міжнародне банківництво
ОК 3.7. Міжнародні туристичні послуги
ОК 3.8. Управління міжнародними проектами
ОК 4.4. Стратегічний менеджмент міжнародного підприємства
ОК 4.5. Міжнародні інституційні інвестори
ОК 4.6. Регулювання міжнародних інвестицій
ОК 4.7. Бізнес план міжнародного інвестиційного проекту
ОК 4.8. Транскордонні операції злиття і поглинання
ОК 5.4. Міжнародний податковий менеджмент
ОК 5.5. Міжнародний фінансовий інжиніринг
ОК 5.6. Міжнародні фінансові центри
ОК 5.7. Страхування у зовнішньоекономічній діяльності
ОК 5.8. Офшорингові фінанси
ОК 6.4. Інформаційні технології у дослідженні кон’юнктури
світових ринків
ОК 6.5. Конкуренція на міжнародних ринках
ОК 6.6. Глобальні маркетингові стратегії
ОК 6.7. Основи прогнозування світової економічної кон’юнктури
ОК 6.8. Практикум з кон’юнктурного моніторингу економіки
зарубіжних країн

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
ОК. 17.Комплексний кваліфікаційний іспит освітньої програми
"Міжнародні економічні відносини" ОР бакалавр
ОК 20. Кваліфікаційний іспит з фахового перекладу

