
Шановні колеги, роботодавці, випускники, здобувачі та всі небайдужі! 

 

Запрошуємо до обговорення освітньо-професійної програми «Міжнародні 

економічні відносини» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти, галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 292 

«Міжнародні економічні відносини» на 2021-2022 навчальний рік. 

 

Свої пропозиції та побажання щодо змін ОП просимо надсилати до 

26.08.2021 року  на електронну пошту гаранта mev2@nam.kiev.ua або 

керівництва Академії rector@nam.kiev.ua з поміткою “Пропозиції до освітніх 

програм”. 

 

Дякуємо Вам за співпрацю! 

 

 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  

«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» 
 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Вищий навчальний 

заклад та 

структурний 

підрозділ 

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний 

заклад "Національна академія управління",  

факультет економіки та інформаційних технологій, 

кафедра міжнародних економічних відносин 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Магістр 

Магістр міжнародних економічних відносин 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Міжнародні економічні 

відносини» 

Тип диплому та обсяг 

програми  

(в кредитах ECTS)  

Одиничний, 90 кредитів ECTS 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, 

QF-LLL – Level 7; 

Передумови Бакалавр, спеціаліст, магістр 

Мова викладання Українська 

Освітня кваліфікація Магістр міжнародних економічних відносин 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – магістр  

Спеціальність – міжнародні економічні відносини  

Освітня програма – Міжнародні економічні відносини  

Академічні права Магістр може продовжувати навчання на освітньо-

науковому рівні доктор філософії та набувати 
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додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих, 

продовжувати навчання протягом життя згідно чинного 

законодавства.  

Термін дії освітньої 

програми 

1 рік і 4 місяці 

 МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасним 

економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для 

вирішення проблем і розв’язання складних задач у сфері міжнародних 

економічних відносин, що передбачають проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

Об’єкт вивчення – функціонування та розвиток 

міжнародних економічних відносин, методології та 

методи їх досліджень, взаємодія суб’єктів світового 

економічного простору в процесі еволюції міжнародного 

співробітництва. 

Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних 

розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі 

професійної діяльності у сфері міжнародних 

економічних відносин, що передбачають проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

Теоретичний зміст предметної області – економіка 

світогосподарських зв’язків з її закономірностями 

формування та розвитку суспільних відтворювальних 

процесів у їх взаємозв’язку і взаємозалежності на основі 

міжнародної економічної діяльності, міжнародного 

поділу праці й інституціонального механізму 

регулювання в процесі трансформації міжнародних 

економічних відносин та міжнародного економічного 

співробітництва. 

Методи, методики та технології: методи теоретичного 

та емпіричного дослідження, економіко-математичного 

аналізу, моделювання та прогнозування, методики 

аналізу даних, технології пошуку й обробки інформації, 

системного аналізу даних, експертного оцінювання 

результатів реалізації міжнародних економічних 

відносин  

Інструментарій та обладнання включають сучасні 

універсальні та спеціалізовані інформаційні системи 

(інформаційно-комунікаційні, інформаційно-пошукові, 

інформаційно-аналітичні) та спеціалізоване програмне 

забезпечення, що застосовуються в діяльності суб’єктів 

міжнародних економічних відносин. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма з прикладною 

орієнтацією. 



Професійні акценти: формування здатності визначати 

виклики і дисбаланси глобального економічного 

розвитку, оцінювати масштаби діяльності глобальних 

фірм та їхні позиції на світових ринках з 

використанням сучасних інноваційних підходів, 

технологій і методів управління. 

Основний фокус 

освітньої програми 

Спеціальна освіта за спеціальністю 292 «Міжнародні 

економічні відносини». Ключові слова: глобальна 

економіка, міжнародний менеджмент, транснаціональні 

корпорації, інновації в міжнародному бізнесі, 

міжнародний маркетинг, міжнародні стратегії 

економічного розвитку, управління міжнародною 

конкурентоспроможністю. 

Особливості 

програми 

Програма передбачає набуття здобувачами загальних і 

професійних компетентностей, необхідних для  

визначення тенденцій розвитку глобального 

економічного середовища, міжнародного менеджменту, 

міжнародних стратегій економічного розвитку. 
 ПРИДАТНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  

ТА ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ 

Придатність до 

працевлаштування 

Групи професій згідно з Національним 

класифікатором професій ДК 003:2010 

Подальше навчання Можливе подальше продовження освіти за третім 

(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, а також 

підвищення кваліфікації 

Магістр може продовжувати навчання на освітньо-

науковому рівні доктора філософії та набувати  

додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих, 

продовжувати навчання протягом життя згідно чинного 

законодавства 
 ВИКЛАДАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване  

навчання, яке проводиться у формі навчальних занять, 

самостійної роботи, практичної підготовки, 

контрольних заходів. Основними видами навчальних 

занять є: лекції, лабораторні, семінарські та практичні 

заняття, індивідуальна робота, дискусії, ділові ігри, 

проєктні роботи, майстер-класи, консультації. 

Практична підготовка здійснюється шляхом 

проходження практики здобувачами на підприємствах, 

в установах та організаціях. 

Оцінювання Поточне, модульне, підсумкове та атестація. 
 ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Інтегральна компетентність 

Здатність виявляти та розв’язувати складні задачі і проблеми, генерувати нові 

ідеї у сфері міжнародних економічних відносин та/або під час навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 



характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності 

ЗК 1. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 4. Здатність працювати в команді.  

ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 1. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо налагодження 

міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації. 

СК 2. Здатність розробляти та аналізувати моделі розвитку національних 

економік і визначати їхню роль у сучасній світогосподарській системі. 

СК 3. Здатність визначати й оцінювати прояви економічного глобалізму, 

виклики та дисбаланси глобального розвитку та їх вплив на міжнародні 

економічні відносини 

СК 4. Здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їхні позиції 

на світових ринках. 

СК 5. Здатність застосовувати кумулятивні знання, науково-технологічні 

досягнення, інформаційні технології для осягнення сутності феномену нової 

економіки, виявлення закономірностей та тенденцій новітнього розвитку 

світового господарства. 

СК 6. Здатність застосовувати принципи соціальної відповідальності в 

діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин і аналізі їх нього вплив 

у на економічний розвиток країн. 

СК 7. Здатність аналізувати й оцінювати геоекономічні стратегії країн з позиції 

національних економічних інтересів. 

СК 8. Здатність прогнозувати тенденції розвитку міжнародних ринків з 

урахуванням кон’юнктурних змін. 

СК 9. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність 

до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня 

кваліфікації. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Мати необхідні для професійної діяльності знання та навички з ділових 

комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, а також ефективно 

спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та 

письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами. 

ПРН 2. Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі 

логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів 

на засадах використання різних діагностичних методологій провідних 

міжнародних організацій 

ПРН 3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, 

ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, 

використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне 

забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з 

урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних 

економічних відносин. 



ПРН 4. Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних 

відносин за невизначених умов і вимог. 

ПРН 5. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів. 

ПРН 6. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, 

грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові 

матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні 

матеріали. 

ПРН 7. Досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та 

обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації 

світогосподарських відносин. 

ПРН 8. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів 

та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення 

проблем за результатами дослідження. 

ПРН 9. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм 

(корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з 

метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках. 

ПРН 10. Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового господарства і 

феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації, 

інформатизації та науково-технологічного обміну. 

ПРН 11. Розуміти сутність соціального виміру глобального економічного 

розвитку та імплементувати принципи соціальної відповідальності в діяльності 

суб’єктів міжнародних економічних відносин. 

ПРН 12. Визначати геоекономічні стратегії країн та їхні регіональні економічні 

пріоритети з урахуванням національних економічних інтересів і безпекової 

компоненти міжнародних економічних відносин у контексті глобальних 

проблем людства й асиметричності розподілу світових ресурсів. 

ПРН 13. Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених 

факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки 

продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції 

розвитку глобальних ринків. 

ПРН 14. Презентувати результати власних досліджень шляхом підготовки 

наукових публікацій і апробацій на наукових заходах. 
 ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація магістрів здійснюється у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

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.  

 ВИМОГИ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ 

Професійний 

стандарт 

На національному рівні професійний стандарт 

відсутній. 

Особливості 

стандарту вищої 

освіти, пов’язані з 

наявністю даного 

Професійного 

стандарту 

Перелік компетентностей та програмних результатів 

відповідає дескрипторам Національної рамки 

кваліфікацій (НРК), яка співвідноситься із 

Європейською рамкою кваліфікацій (EQF) та відповідає 

критеріям EMQF. 



ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА 

ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми 

«Міжнародні економічні відносини» 
Перелік компонент освітньо-професійної програми 

1 2 3 4 

Код н/д 
Компоненти  

освітньо-професійної програми 

Кількість 

кредитів 

Вид підсумкового 

контролю 

1. НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни загальної підготовки 

ОЗП-1 Глобальна економіка 4 диференційований залік 

ОЗП-2 

Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська) 
6 екзамен 

ОЗП-3 

Методологія та організація наукових 

досліджень 5 
екзамен 

 Усього за ОЗП 15  

2. ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни професійної підготовки 

ОПП-1 Системний аналіз світової економіки 4 екзамен 

ОПП-2 Транснаціональні корпорації 4 диференційований залік 

ОПП-3 
Ділові комунікації та 

зовнішньоторговельні угоди 4 
диференційований залік  

ОПП-4 Міжнародний маркетинг 4 екзамен 

ОПП-5 
Міжнародні стратегії економічного 

розвитку 6 
екзамен 

ОПП-6 
Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю 4 
диференційований залік 

 Усього за ОПП  26  

2.2. Вибіркові навчальні дисципліни  

(Перелік вибіркових навчальних дисциплін Освітньої програми міститься у Додатку до ОП) 

ВПП-1 Навчальна дисципліна за вибором 4 диференційований залік 

ВПП-2 Навчальна дисципліна за вибором 4 диференційований залік 

ВПП-3 Навчальна дисципліна за вибором 4 диференційований залік 

ВПП-4 Навчальна дисципліна за вибором 4 диференційований залік 

ВПП-5 Навчальна дисципліна за вибором 4 диференційований залік 

ВПП-6 Навчальна дисципліна за вибором 4 диференційований залік 

 Усього за ВПП 24  

2.3. Освітні компоненти практичної підготовки 

ПП-1 Виробнича практика 9 диференційований залік 

2.4. Виконання кваліфікаційної роботи та атестація 

КР-1 

Виконання кваліфікаційної роботи та 

атестація (у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи) 

16 захист  

 Усього за ПП та КР 25  

Всього за освітньо-професійною програмою 90  

 



ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

 

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

  ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» 
 

Здобувач вищої освіти повинен обрати будь-які 6 навчальних дисциплін з переліку: 

Код н/д Компоненти освітньої програми 
Кількість 

кредитів 
Вид підсумкового контролю 

ВК-1 
Регулювання спорів 

 у міжнародних розрахунках 
4 диференційований залік 

ВК-2 Ризики в міжнародному бізнесі 4 диференційований залік 

ВК-3 
Розрахунки в міжнародному 

бізнесі 
4 диференційований залік 

ВК-4 Інновації в міжнародному бізнесу 4 диференційований залік 

ВК-5 Стратегічне управління 4 диференційований залік 

ВК-6 

Регулювання 

зовнішньоторговельної сфери 

економіки України 

4 диференційований залік 

ВК-7 

Політика диверсифікації 

зовнішньоторговельної сфери 

економіки України 

4 диференційований залік 

ВК-8 
Інтеграція зовнішньоторговельного 

сектору України до ЄС  
4 диференційований залік 

ВК-9 
Соціальні відповідальність бізнесу 

у глобальному вимірі 
4 диференційований залік 

ВК-10 Право Європейського Союзу 4 диференційований залік 

ВК-11 Міжнародний менеджмент 4 диференційований залік 

ВК-12 Міжнародне економічне право 4 диференційований залік 

ВК-13 Облік в міжнародних операціях 4 диференційований залік 

ВК-14 Європейська стратегія України 4 диференційований залік 

ВК-15 Міжнародні економічні організації 4 диференційований залік 

ВК-16 
Міжнародна економічна 

 діяльність України 
4 диференційований залік 

ВК-17 Міжнародні фінанси 4 диференційований залік 

ВК-18 Економічна безпека України 4 диференційований залік 

 Загальний обсяг вибіркових 

компонент  

(6 дисциплін х 4 ECTS) 

24 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: Здобувачі вищої освіти мають право вивчати навчальні дисципліни з 

Освітніх програм інших рівнів вищої освіти, що регулюється п. 6.1. «Положення про 

порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних 

дисциплін». 
 



Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

«Міжнародні економічні відносини» 
Курс Семестр Пререквізити Освітні 

компоненти/ 

Кореквізити 

Кількість  

кредитів 

Постреквізити 

1 2 3 4 5 6 

1 1  

ОЗП-1 4 

ОПП-5, ВПП-1, 

ВПП-2, ВПП-3, 

ВПП-4, ВПП-5, 

ВПП-6 

ОЗП-2 6 

ОПП-1 4 

ОПП-2 4 

ОПП-3 4 

ОПП-4 4 

ОПП-6 
4 

Разом за 1 семестр 30  

1 2 

ОЗП-1, ОЗП-2,  

ОПП-1, ОПП-2,  

ОПП-3, ОПП-4,  

ОПП-6 

ОПП-5 6 

ОЗП-3,  

ПП-1, 

КР-1 

ВПП-1 4 

ВПП-2 4 

ВПП-3 4 

ВПП-4 4 

ВПП-5 4 

ВПП-6 4 

Разом за 2 семестр 30  

2 3 

ОЗП-1, ОЗП-2,  

ОПП-1, ОПП-2, 

ОПП-3,ОПП-4,  

ОПП-5, ОПП-6,  

ВПП-1, ВПП-2,  

ВПП-3, ВПП-4,  

ВПП-5, ВПП-6 

ОЗП-3 5 КР-1 

ОЗП-1, ОЗП-2,  

ОПП-1, ОПП-2, 

ОПП-3,ОПП-4,  

ОПП-5, ОПП-6,  

ВПП-1, ВПП-2,  

ВПП-3, ВПП-4,  

ВПП-5, ВПП-6 

ПП-1 9 КР-1 

ОЗП-1, ОЗП-2,  

ОПП-1, ОПП-2, 

ОПП-3,ОПП-4,  

ОПП-5, ОПП-6,  

ВПП-1, ВПП-2,  

ВПП-3, ВПП-4,  

ВПП-5, ВПП-6, 

ОЗП-3, ПП-1 

КР-1 16 - 

Разом за 3 семестр 30  

 


