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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 
науково-

педагогічної 
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. 

Хватов Юрій 

Юрійович 

Доцент кафедри 
світового 

господарства і 
міжнародних 
економічних 

відносин Інституту 
міжнародних 

відносин Київського 
національного 

університету імені 
Тараса Шевченка 

Київський 
національний 

університет імені 
Тараса Шевченка, 

1993 р., спеціальність 
“Міжнародні 
економічні 

відносини”, магістр 
міжнародних 
економічних 

відносин, референт-
перекладач з 

англійської мови 

Кандидат економічних 
наук, 08.00.00 –  світове 
господарство і 
міжнародні економічні 
відносини  
Тема дисертації:  
«Латинська Америка в 
системі 
межімперіалистичного 
суперництва» 

Вчене звання: доцент 
кафедри світового 

господарства і 
міжнародних 

економічних відносин 

 
 
 
 
 

10 років 

Автор та співавтор понад 40 
наукових праць, серед яких  3 
монографії, 5 підручників та 
навчальних посібників (у т.ч. 
співавтор підручника 
«Світова економіка», 2018). 
Учасник більше 30 наукових 
конференцій, симпозіумів та 
круглих столів 
. 

 

Семінар-тренінг 

«Діалогово-дискусійні 

технології навчання у 

ВНЗ», сертифікат №0891 

від 27 жовтня 2015: 

Семінар-тренінг «Ігрові 

технології навчання у 

ВНЗ», сертифікат №0913 

від 27 грудня 2015 
 
 

Члени проектної групи 

Чугаєв 
Олексій 
Анатолійович 

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

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка, 
2002 р., спеціальність 
“Міжнародні 
економічні 
відносини”, магістр 
міжнародних 
економічних 
відносин, перекладач 
з англійської мови 

Кандидат економічних 
наук, 08.05.01 –  світове 
господарство і 
міжнародні економічні 
відносини  
Тема дисертації:  
«Економічні фактори 
виникнення та 
запобігання валютним 
кризам (регіональний 
аспект)». 
Захистив докторську 

14 років Автор 125 наукових і 
навчально-методичних праць, 
серед яких 2 одноосібні 
монографії: «Глобальні 
виміри економічної сили 
країни» (2017) і «Валютні 
кризи на межі ХХ-ХХІ 
століть» (2007), 3 одноосібні 
навчальні посібники. 
Учасник більше 60 наукових 
конференцій. 

Літня школа з 
поглибленої і 
всеохоплюючої зони 
вільної торгівлі України і 
ЄС Київського 
національного 
торговельно-
економічного 
університету, червень 
2017 р. Тренінг з 
практичних аспектів 
формуванні і реалізації 
монетарної політики 



 

 

 

дисертацію «Економічна 

сила країни у 

глобальному 

господарстві» , 08.00.02 –  

світове господарство і 

міжнародні економічні 

відносини. 
Вчене звання: доцент 
кафедри світового 
господарства і 
міжнародних 
економічних відносин 

Національного банку 
України, листопад 
2017 р. Тренінг з 
розвитку потенціалу 
вищої освіти щодо 
особливостей 
впровадження проектів 
та управління коштами 
гранту Національного 
офісу Еразмус+ в 
Україні, листопад 2018 р. 
Сертифікати. 
 

Шворак  

Людмила  

Олександрівна 

Асистент кафедри 

світового 

господарства і 

міжнародних 

економічних 

відносин ІМВ КНУ 

імені Тараса 

Шевченка 

Київський 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2011; 

Економіст-

міжнародник, 

перекладач з 

англійської мови 

Кандидат економічних 

наук, 08.00.02 – світове 

господарство і 

міжнародні економічні 

відносини; тема 

дисертації «Вплив 

митних союзів на 

структурні зрушення в 

економіках країн-

учасниць», 2019 

8 років Автор близько 60 наукових та 

навчально-методичних 

публікацій з проблематик 

міжнародної економічної 

інтеграції, міжнародної 

торгівлі, конкуренції на 

світових ринках, тощо. 

Автор 4 наукових публікацій 

за кордоном та 1 статті в 

наукометричній базі SCOPUS. 

Учасник більше 20 наукових 

конференцій, симпозіумів та 

круглих столів 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, Економічний 

факультет, кафедра 

міжнародної економіки 

та маркетингу, 2018р. 



 

 

 

Перелік нормативних документів, що використовувались при розробці проекту Програми: 

 

1. Закон України від 01.07.2014 р. №1556 VII «Про вищу освіту» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18; 

2. Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19; 

3. Постанова Кабінету Міністрів України в ід 29.04.2015 р. №266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266 - 2015 - п; 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341- 2011 - п; 

5. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 

затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.10.2019 р. № 1303 (зі 

змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5da/715/586/5da715586c832179987461.pdf 

6. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010ДК 

003:2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dk003.com 

7. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні 

відносини» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки від 

04.03.2020 р. № 380. -  https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/292-mizhna-econom-vidnosyny-M.pdf 

8. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-

аналітичний огляд [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf. 

9. Національний освітній глосарій: вища освіта [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempus - 

office.pdf 

10. Європейська кредитна трансферна накопичувальна система: Довідник 

користувача [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //ihed.org.ua 

/images/doc/04_2016_ECTS_Users _Guide - 2015_Ukrainian.pdf 

11. International Standard Classification of Education (ISCED (МСКО) 2011)  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf. 

12. ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISC ED - F 2013):UNESCO Institute 

for Statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced – fields – of – education – training - 

2013.pdf]; 

13. The UK Quality Code for Higher Education, Subject Benchmark Statements 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-

quality/the-quality-code/subjectbenchmark-statements 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5da/715/586/5da715586c832179987461.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/292-mizhna-econom-vidnosyny-M.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/292-mizhna-econom-vidnosyny-M.pdf


 

 

 

1. Профіль освітньої програми 

«Міжнародна комерція» 

«International Commerce» 

зі спеціальності  292 «Міжнародні економічні відносини» 
 

 

 

1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації  

ступінь вищої освіти: магістр  

спеціальність: 292 - Міжнародні економічні відносини 

освітня програма: Міжнародна комерція 

obtained qualification: Master  

Program Subject Area: 292 International economic relations 

Programme: International Commerce 

Мова(и) 

навчання і 

оцінювання 

українська /  

Ukrainian 

Обсяг 

освітньої 

програми 

90 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки 

Тип програми освітньо-професійна 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти, а також 

структурного 

підрозділу у 

якому 

здійснюється 

навчання  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

Інститут післядипломної освіти / Інститут міжнародних відносин  

Postgraduate Institute / Institute of International Relations 

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 

ВНЗ-партнера 

мовою 

оригіналу 
(заповнюється для 

програм 

подвійного і 

спільного 

 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Bachelor


 

 

 

дипломування) 

Наявність 

акредитації 

Акредитація Міністерством освіти і науки України спеціальності 

«Міжнародні економічні відносини» 5.10. 2012 року (термін дії – 10 років), 

Сертифікат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, серія НД-

IV, №1123145 від 16.10.2012 (термін дії до 01.07.2022) 

Цикл/рівень 

програми 

НРК України – 8 рівень,   

FQ-EHEA – другий цикл 

ЕQF-LLL – 7 рівень  

Передумови Наявність освітнього ступеня бакалавра або спеціаліста 

Форма 

навчання 

заочна  

Термін дії 

освітньої 

програми 

 

5 років 

Інтернет-

адреса 

постійного 

розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www.iir.edu.ua/education/second_higher_education 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка економістів-міжнародників з поглибленими знаннями, розширеними прикладними 

навичками, здатними розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності у 

сфері міжнародних економічних відносин та проводити дослідження і здійснювати інновації. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область 

(галузь знань / 

спеціальність / 

спеціалізація 

програми) 

Міжнародні відносини / Міжнародні економічні відносини / Міжнародна 

комерція / Міжнародна торгівля /Європейський бізнес 

 

Орієнтація 

освітньої 

програми 

освітньо-професійна прикладна 

 

Основний 

фокус 

освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» 

вибірковими спеціалізованими блоками (ключовими словами): «Міжнародна 

комерція», «Міжнародна торгівля», «Європейський бізнес» 

Особливості 

програми 

Програма передбачає здобуття післядипломної освіти.  

Обов’язковими є: 

- практика за фахом в міжнародних та вітчизняних компаніях (виробнича 

(переддипломна) практика) тривалістю не менше 4 тижнів; 

- публічний захист кваліфікаційної магістерської роботи; 

- складання комплексного кваліфікаційного іспиту освітньої програми  

«Міжнародна комерція» ОР магістр. 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштув

Робочі місця у сфері управління міжнародними економічними відносинами і 

світогосподарськими процесами діяльності українських та іноземних 



 

 

 

ання компаній, в діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади 

сфери міжнародного економічного співробітництва, а також дослідницьких і 

консультаційних організаціях та установах в сфері міжнародних економічних 

відносин. 

Подальше 

навчання 

Можливість продовження освіти на третьому рівні вищої освіти, підвищення 

кваліфікації й отримання додаткової освіти за сертифікованими програмами 

та програмами післядипломного навчання, а також навчання впродовж 

життя. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Загальний стиль навчання – завдання-орієнтований, студентоцентричний. 

Лекції, семінари, 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 

«магістр» кожен студент виконує кваліфікаційну магістерську роботу.  

Оцінювання Письмові та усні іспити, поточний контроль, модульні контрольні роботи, 

есе, «кейс-стаді», презентації, диференційовані заліки, заліки, інші види 

роботи на семінарських заняттях та самостійної роботи, звіт та захист за 

результатами проходження науково-виробничої практики, захист 

кваліфікаційної магістерської роботи тощо. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі професійної 

діяльності у сфері міжнародних економічних відносин або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов і вимог 
Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, креативного, критичного мислення, аналізу 

та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах 

обмеженого часу та ресурсів. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 4. Здатність працювати самостійно та в команді, вміти брати на себе 

ініціативу і відповідальність, мотивувати та керувати роботою інших для 

досягнення поставлених цілей. 

ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 7. Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК 8. Здатність систематизувати та синтезувати інформацію з різних джерел, 

використовуючи інноваційні підходи та технології, програмне забезпечення з 

урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів МЕВ. 

ЗК 9. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

ЗК 10. Здатність працювати у міжнародному середовищі. 
Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

 

 

 

ФК 1. Здатність до формування обґрунтованих пропозицій щодо 

налагодження міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації. 

ФК 2. Здатність застосовувати кумулятивні знання, науково-технологічні 

досягнення, інформаційні технології для осягнення сутності феномену нової 

економіки, виявлення закономірностей та тенденцій новітнього розвитку 

світового господарства. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК 3. Здатність використовувати макроекономічні моделі відкритої 

економіки для вирішення практичних проблем розвитку міжнародних 

економічних відносин  

ФК 4. Здатність визначати й оцінювати прояви економічного глобалізму, 

виклики та дисбаланси глобального розвитку. 

ФК 5. Здатність вести інвестиційну та торговельну діяльність в умовах 

транснаціоналізації економічної діяльності компаній. 

ФК 6. Здатність приймати рішення в сфері європейської та євроатлантичної 

інтеграції та здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в умовах 

трансформації міжнародного регуляторного середовища.  

ФК 7. Здатність виявляти тенденції розвитку міжнародних фінансових та 

інвестиційних ринків, розуміти технології прийняття рішень для розробки 

тактики поведінки держави і компаній у міжнародному фінансовому 

середовищі. 

ФК 8. Здатність використовувати кількісні методи для прийняття 

обґрунтованих рішень в сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

ФК 9. Здатність до практичного застосування основних інструментів та 

методів  зовнішньоекономічної політики України з урахуванням досвіду 

основних центрів світового господарства. 

ФК 10. Здатність здійснювати діяльність в сфері міжнародного аудиту та 

управління ризиками в міжнародних транзакціях. 

ФК 11. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, 

готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та 

рівня кваліфікації. 

Програмні фахові компетентності за вибірковими спеціалізованими  

блоками: 

Міжнародна торгівля: 

ФК 1.1. Здатність організовувати проходження митних процедур в процесі 

зовнішньоторговельної діяльності, забезпечувати відповідність товарів та 

послуг вимогам технічного регулювання, санітарно-фітосанітарних заходів, 

квотування, антидемпінгового законодавства.  

ФК 1.2. Здатність до аналізу конкурентного середовища і формування 

ефективних конкурентних стратегій компаній на світових ринках.. 

Європейський бізнес:  

ФК 2.1. Здатність проводити аналіз кон’юнктури європейських ринків товарів 

та послуг і забезпечувати управління торгівельними потоками з 

європейськими компаніями. 

ФК 2.2. Здатність проводити інвестиційні та кредитно-розрахункові операції 

на ринку ЄС 

7 – Програмні результати навчання 

 В результаті опанування програми з підготовки фахівців випускник повинен 

уміти: 

ПРН 1. Використовувати методи кількісного і якісного аналізу міжнародних 

економічних відносин, моделювати макроекономічні процеси у відкритій 

економіці з метою прийняття управлінських рішень в сфері 

зовнішньоекономічної політики та прогнозування. 

ПРН 2. Орієнтуватися в базах міжнародних економічних  статистичних 

даних та джерелах аналітичної інформації, здійснювати підготовку та 

обробку даних для практичних досліджень. 

ПРН 3. Застосовувати сучасні інформаційні технології та програмне 

забезпечення для здійснення кон’юнктурного, інвестиційного аналізу та 



 

 

 

електронної торгівлі у світовому господарстві.  

ПРН 4. 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 5. 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 6. Приймати рішення щодо реалізації торговельної, валютної та 

секторальної інтеграційної політики та виходу на ринки партнерів в умовах 

європейської та євроатлантичної інтеграції. 

ПРН 7. Оцінювати тенденції розвитку та дохідність в різних сегментах 

міжнародних фінансових ринків для реалізації валютно-фінансової політики 

держави та здійснення інвестицій. 

ПРН 8. Здійснювати управління в сфері прямих і портфельних закордонних 

інвестицій та забезпечувати фінансування міжнародних проектів. 

ПРН 9. Досліджувати та аналізувати моделі розвитку національних економік 

та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах 

трансформації світогосподарських відносин. 

ПРН 10. 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 11. 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 12. Визначати геоекономічні стратегії країн та їх регіональні економічні 

пріоритети з урахуванням національних економічних інтересів та безпекової 

компонтенти міжнародних економічних відносин в контексті глобальних 

проблем людства і асиметричності розподілу світових ресурсів. 

ПРН 13. 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 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. 

Програмні результати навчання за вибірковими спеціалізованими 

блоками: 

Міжнародна торгівля: 

ПРН 1.1. Забезпечувати відповідність характеристик товарів та послуг 

вимогам митно-тарифного та нетарифного регулювання в процесі здійснення 

зовнішньої торгівлі.  

ПРН 1.2. Аналізувати позиції фірми у міжнародному конкурентному 

середовищі і визначати заходи із підвищення конкурентоспроможності.  

ПРН 1.3. Використовувати сучасні телекомунікаційні технології для 



 

 

 

міжнародної електронної комерції та інтернет-маркетингу. 

Європейський бізнес:  

ПРН 2.1. Забезпечувати функціонування бізнесу в умовах регуляторного 

середовища європейських країн. 

ПРН 2.2. Виявляти тренди кон’юнктури європейських ринків товарів та 

послуг та  приймати рішення щодо виходу на них. 

ПРН 2.3. Використовувати сучасні телекомунікаційні технології для аналізу 

бізнес-середовища європейських країн. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристик

и кадрового 

 забезпечення 

Всі викладачі поєднують викладацьку, науково-викладацьку роботу з участю 

у міжнародних проектах, зокрема INTAS, TEMPUS, TACIS, NATO, 

ERASMUS+, JEAN MONNET, UNESCO та ін. До навчального процесу 

активно залучено успішних підприємців-практиків, у тому числі випускників 

Інституту різних років, а також зарубіжну професуру. 

 

Специфічні 

характеристик

и матеріально-

технічного 

забезпечення 

 

Специфічні 

характеристик

и 

інформаційног

о та 

навчально-

методичного 

забезпечення 

 

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. 

http://www.iir.edu.ua/international_cooperation/grants_scholarships/international_

postgraduates_students/ 



 

 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 
 

2.1.  Перелік компонент ОП  
Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна 

магістерська робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

 

ОК 1. Економікс 4,0 іспит 

ОК 2. Міжнародні економічні відносини 3,0 залік 

ОК 3. Світова економіка 3,0 іспит  

ОК 4. Міжнародні фінанси 3,0 залік 

ОК 5 Митне регулювання  міжнародної торгівлі  3,0 іспит 

ОК 6. Нетарифне регулювання міжнародної торгівлі  3,0 іспит 

ОК 7. Міжнародний менеджмент та маркетинг  3,0 залік 

ОК 8. Бізнес-планування експортно-імпортних 

операцій 

3,0 залік 

ОК 9. Організація та техніка міжнародних комерційних 

операцій  

3,0 залік 

ОК 10. Контракти у зовнішньоторгівельній діяльності  3,0 залік 

ОК.11. Розрахунки та платежі в міжнародній комерції 3,0 залік 

ОК 12. Облік і податки в міжнародній комерції   3,0 іспит 

ОК 13. Міжнародна логістика  3,0 залік 

ОК 14 Багатонаціональні підприємства в міжнародній 

комерції 

3,0 іспит 

ОК 15. Економічні механізми інтеграції України та ЄС 3,0 залік 

ОК 16. Виробнича (переддипломна) практика 3,0 диференційований 

залік 

ОК 17. Виконання кваліфікаційної магістерської роботи 9,0 захист  

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 58,0 

  

Вибіркові компоненти  ОП  

Вибірковий спеціалізований блок 1 "Міжнародна торгівля" 

ВБ 1.1. Кон'юнктура світових ринків товарів  5,0 іспит 

ВБ 1.2. Кон'юнктура світових ринків  послуг 5,0 іспит 

ВБ 1.3. Міжнародна електронна комерція та цифровий 

маркетинг 

5,0 іспит 

ВБ 1.4. Конкуренція на світових ринках 5,0 іспит 

ВБ 1.5. Практикум з міжнародного кон’юнктурного 

моніторингу 

5,0 залік 

Вибірковий спеціалізований блок 2 "Європейський бізнес" 

ВБ 2.1. Кон'юнктура європейських ринків товарів та 

послуг 

5,0 іспит 

ВБ 2.2. Європейське бізнес-середовище 5,0 іспит 

ВБ 2.3. Організація торгівлі з європейськими компаніями 5,0 іспит 



 

 

 

ВБ 2.4. Кредитні та розрахункові інструменти 

європейського бізнесу 

5,0 іспит 

ВБ 2.5. Операції на інвестиційних ринках ЄС 5,0 залік 

Перелік № 1 

ВП 1.1. Регулювання спорів у міжнародній комерційній 

діяльності  

3,0 залік  

ВП 1.2. Правове регулювання міжнародної  комерції 3,0 залік  

Перелік № 2 

ВП 2.1. Економічні ризики у міжнародних транзакціях 4,0 іспит 

ВП 2.2. Офшори в міжнародній комерції 4,0 іспит 

Загальний обсяг вибіркових  компонент: 32,0 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90,0  

 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПП "Міжнародна комерція" 

Обов'язкові компоненти 
Економікс; Міжнародні економічні відносини; Світова економіка;  Міжнародні фінанси; 

Митне регулювання  міжнародної торгівлі; Нетарифне регулювання міжнародної торгівлі; 

Міжнародний менеджмент та маркетинг; Бізнес-планування експортно-імпортних операцій: 

Організація та техніка міжнародних комерційних операцій: Контракти у 

зовнішньоторгівельній діяльності: Розрахунки та платежі в міжнародній комерції: 

Міжнародна логістика; Облік і податки в міжнародній комерції; Багатонаціональні 

підприємства в міжнародній комерції; Економічні механізми інтеграції України та ЄС. 

Дисципліни вільного вибору студента 

 (1 дисципліна з переліку) 

Перелік 1 

Регулювання спорів у міжнародній 

комерційній діяльності  

Правове регулювання міжнародної  комерції 

Комплексний кваліфікаційний іспит освітньої програми  

«Міжнародна комерція» ОР магістр 

Дисципліни вільного вибору студента 

 (вибір блоками) 

вибірковий спеціалізований блок "Міжнародна 

торгівля" 
Кон'юнктура світових ринків товарів  

Кон'юнктура світових ринків  послуг 

Міжнародна електронна комерція та цифровий 

маркетинг 

Конкуренція на світових ринках 

Практикум з міжнародного кон’юнктурного 

моніторингу 

вибірковий спеціалізований блок 

"Європейський бізнес" 

Кон'юнктура європейських ринків товарів та 

послуг 

Європейське бізнес-середовище 

Організація торгівлі з європейськими компаніями 

Кредитні та розрахункові інструменти 

європейського бізнесу 

Операції на інвестиційних ринках ЄС 

 

Перелік 2 

Економічні ризики у міжнародних 

транзакціях 

Офшори в міжнародній комерції 

Виконання та захист кваліфікаційної 

магістерської роботи 
Виробнича (переддипломна) практика 

 



 

 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої-професійної програми «Міжнародна 

комерція» спеціальності № 292 «Міжнародні економічні відносини» проводиться 

у формі комплексного кваліфікаційного іспиту, захисту кваліфікаційної 

магістерської роботи та завершується видачою документу встановленого зразка 

про присудження ступеня магістра із присвоєнням освітньої кваліфікації «Магістр 

з міжнародних економічних відносин» за освітньою програмою «Міжнародна 

комерція». 

До атестації допускаються здобувачі вищої освіти, які успішно виконали 

навчальний план. Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

1. Під час комплексного кваліфікаційного іспиту студенти повинні 

продемонструвати результати навчання відповідно до стандарту вищої освіти 

України та освітньої програми Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Комплексний кваліфікаційний іспит з «Міжнародної комерції» 

здійснюється у письмовій або усній формі шляхом надання відповідей на 

поставлені питання. Під час оцінювання перевіряються такі програмні результати 

навчання: ПРН 1, ПРН 4, ПРН 6, ПРН 7, ПРН 8, ПРН 11, ПРН 12, ПРН 14 та ПРН 

за відповідними спеціалізаціями. 

2. Виконання і захист кваліфікаційної магістерської роботи. Кваліфікаційна 

робота має передбачати розв’язання складної задачі або проблеми у сфері 

міжнародних економічних відносин, що потребує здійснення досліджень та/або 

інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог. Кваліфікаційна 

робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої 

освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. Оприлюднення 

кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, 

здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства.  

Написання магістерської роботи має базуватись на використанні матеріалів, 

наданих органами державної влади чи компанії, де працевлаштований чи 

проходив науково-виробничу практику студент. В роботі має бути представлено 

практичне вирішення поставлених в рамках загальної мети дослідження завдань. 

Робота має містити відомості про апробацію чи практичне застосування 

результатів магістерського дослідження. Під час оцінювання магістерської роботи 

перевіряються такі програмні результати навчання: ПРН 1-14 та ПРН за 

відповідними вибірковими спеціалізованими блоками. Під час оцінювання 

кваліфікаційної магістерської роботи перевіряються такі програмні результати 

навчання: ПРН 1-14 та ПРН за відповідними спеціалізаціями. 

Окремим рішенням екзаменаційної комісії може бути присвоєна професійна 

кваліфікація «економіст-міжнародник» 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 з 



 

 

 

підсумкової атестації оцінки не нижче 75 балів (комплексного кваліфікаційного 

іспиту та публічного захисту кваліфікаційної магістерської роботи). 
 

 



 

 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми  
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами  освітньої програми 
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Керівник проектної групи         __________________________  Ю.Ю Хватов 




