


Загальні положення: 

Код та 

найменування 

спеціальності 

292 Міжнародні економічні відносини 

Рівень вищої 

освіти 
Перший (бакалаврський) рівень 

Перелік 
спеціалізацій та 
освітніх програм 

Міжнародні економічні відносини 

Загальний 

обсяг у 

кредитах ЄКТС 

та строк 

навчання 

- на базі повної загальної середньої освіти становить 240 

кредитів ЄКТС; 

- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо- 

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, 

отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки 

молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом не 

більше ніж 120 кредитів ЄКТС. 

- на базі ступенів «бакалавр», «магістр» або ОКР «спеціаліст» 

заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої 

програми, обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС. 

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано 

на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) 

компетентностей за спеціальністю, визначених цим 

стандартом вищої освіти. 

Професійні 

стандарти 

- 

Перелік основних компетентностей 

Інтегральна 

компетентність 

(ІК) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані  задачі  та  

практичні завдання у сфері міжнародних відносин у цілому 

та міжнародних економічних, зокрема, професійної 

діяльності (у т.ч. у процесі навчання), що  передбачає 

застосування новітніх теорій  та методів при здійсненні 

комплексних досліджень світогосподарських зв’язків. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність до навчання та розуміння професії. 

ЗК2. Здатність до аналізу та синтезу. 

ЗК3. Вільне володіння другою іноземною мовою. 

ЗК4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення, виявляти, 

ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК6. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК7. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 



ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети. 

ЗК10. Дух підприємництва, здатність виявляти ініціативу. 

ЗК11. Здатність діяти соціально відповідально та 

громадянсько свідомо. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

(ФК) 

ФК1. Здатність ефективно спілкуватися на професійному та 

соціальному рівнях з використанням фахової термінології, 

включаючи усну та письмову комунікацію державною та 

іноземними мовами. 

ФК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

узагальнення та виокремлення щодо закономірностей, 

тенденцій та характерних рис світогосподарського розвитку, 

економічної політики 

ФК3. Здатність демонструвати знання базових категорій та 

новітніх теорій, концепцій, технологій та методів у сфері 

міжнародних економічних відносин, міжнародного бізнесу 

ФК4. Здатність застосовувати базові знання основних 

нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних 

стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-

розпорядчих документів у сфері міжнародного бізнесу 

ФК5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та 

моніторинг кон’юнктури світових ринків, оцінювати та вміти 

адаптуватися до змін міжнародного середовища 

ФК6. Здатність застосовувати базові знання, аналізувати теорії 

та механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових та 

кредитних відносин 

ФК7. Здатність до підбору та використання аналітичного 

інструментарію дослідження стану та перспектив розвитку 

міжнародних ринків товарів та послуг з використанням 

сучасних знань про методи, форми та інструменти реалізації 

міжнародного бізнесу 

ФК8. Знання теоретичних основ та практичних навичок 

забезпечення безпекової компонтенти міжнародного бізнесу 

ФК9. Здатність виступати учасником ділових міжнародних 

організаційно-правових відносин, обґрунтовувати власну 

думку щодо конкретних умов реалізації форм міжнародного 

бізнесу на мега-, макро-, мезо- і мікро-рівнях 

ФК10. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування 

економічних та дипломатичних методів вирішення 

проблем/завдань/конфліктних ситуацій на міжнародному рівні 

ФК11.Здатність підтримувати належний рівень економічних 

знань та постійно підвищувати свою професійну підготовки 

 

Орієнтовний 

перелік 

професійних 

Зміст та структура програми дає змогу отримати знання та 

навички і здійснювати професійну діяльність в сфері зовнішньої 

політики, міжнародного співробітництва та міжнародних 



кваліфікацій, 

які планується 

надавати 

відносин; обіймати первинні посади в органах державної влади 

різних рівнів, в міжнародних та недержавних організаціях, у 

комерційних структурах.  

*Класифікатор професій ДК 003:2010: 
2441.2 Економіст з міжнародної торгівлі  

2419.2 Експерт із зовнішньоекономічних питань 

2414.2 Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки  

2441.2 Аналітик з інвестицій 

2122.2 Економіст-статистик 

2419.2 Фахівець з методів розширення ринків збуту 

23068 Консультант з економічних питань 

2419.2 Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку 

2441.2 Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу 

господарської діяльності  

2441.2 Економіст з матеріально-технічного забезпечення 

2441.2 Консультант з економічних питань 

2441.2 Оглядач з економічних питань 

2441.2 Економічний радник 

2419.2 Економіст із збуту 

2412.2 Економіст з праці 

2441.2 Економіст 

25359 Економіст з договірних та претензійних робіт 

3415 Представник торговельний 

25371 Економіст із збуту 

3422 Агент з митного оформлення вантажів та товарів. 

Вимоги до 

рівня осіб, які 

можуть 

розпочати 

навчання 

-  на базі повної загальної середньої освіти; 

- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо- 

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») 

- на базі освітньо-професійного ступеня -  фаховий 

молодший бакалавр  

Порядок 

оцінювання 

результатів 

навчання 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

атестаційного екзамену. 

Атестаційний екзамен має забезпечити оцінювання 

досягнення результатів навчання, визначених освітньою 

програмою. 

 

 




