Загальні положення:
Код та
292 Міжнародні економічні відносини
найменування
спеціальності
Рівень вищої
Другий (магістерський) рівень
освіти
Перелік
спеціалізацій та «Міжнародні економічні відносини»
освітніх програм
- обсяг освітньо-професійної програми – 90 кредитів ЄКТС;
Загальний
обсяг у
Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано
кредитах ЄКТС на забезпечення загальних та спеціальних (фахових)
та строк
компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом
навчання
вищої освіти.
Професійні
стандарти
Перелік основних компетентностей
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
Інтегральна
компетентність практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі
міжнародних економічних відносин або у процесі навчання, що
(ІК)
передбачає проведення досліджень із застосування новітніх
інноваційних технологій при здійсненні комплексних
досліджень світогосподарських зв’язків з урахуванням
невизначеності умов.
ЗК1. Здатність до усної та письмової професійної комунікації
Загальні
компетентності іноземною мовою/іноземними мовами.
ЗК2. Здатність до абстрактного, креативного, критичного
(ЗК)
мислення, аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та
перевірених фактів в умовах обмеженого часу та ресурсів.
ЗК3. Здатність систематизувати та синтезувати інформацію з
різних джерел, використовуючи інноваційні підходи та
технології,
програмне
забезпечення
з
урахуванням
кроскультурних особливостей суб’єктів МЕВ.
ЗК4. Здатність працювати самостійно та в команді, вміти брати
на себе ініціативу і відповідальність, мотивувати та керувати
роботою інших для досягнення поставлених цілей.
ЗК5. Здатність самостійно організовувати та здійснювати
наукові дослідження проблем міжнародних економічних
відносин, продукувати гіпотези, визначати наукові проблеми,
готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати публічну
апробацію результатів досліджень.

Спеціальні
(фахові)
компетентності
(СК)

СК1. Здатність до формування обґрунтованих пропозицій щодо
налагодження міжнародних економічних відносин на всіх
рівнях їх реалізації.
СК2. Здатність аналізувати моделі розвитку національних
економік та визначати їх роль у сучасній світогосподарській
системі.
СК3. Здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм
та їх позиції на світових ринках.
СК4. Здатність застосовувати кумулятивні знання,
науковотехнологічні досягнення, інформаційні технології для
осягнення сутності феномену нової економіки, виявлення
закономірностей та тенденцій новітнього розвитку світового
господарства.
СК5. Здатність впроваджувати принципи соціальної
відповідальності в діяльності суб’єктів МЕВ.
СК6. Здатність визначати й оцінювати прояви економічного
глобалізму, виклики та дисбаланси глобального розвитку.
СК7. Здатність визначати геоекономічні стратегії країн та їх
регіональні економічні пріоритети.
СК8. Здатність прогнозувати тенденції розвитку глобальних
ринків з урахуванням кон’юнктурних змін.
СК9. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня
знань, готовність до опанування знань нового рівня, підвищення
своєї фаховості та рівня кваліфікації.
СК10. Здатність демонструвати аналітичне мислення та навики
щодо прогнозування і математичного моделювання в
міжнародних відносинах.
СК11. Здатність самостійно керувати проектами, уміння
здійснювати економічні дослідження та проводити
кон’юнктурний аналіз.
СК12. Уміння здійснювати моніторинг ефективності рішень у
сфері економічної політики та реалізації макрополітики.
СК13. Уміння здійснювати аналіз конкурентного середовища на
основі узагальнення та виокремлення закономірностей,
тенденцій та характерних рис світогосподарського розвитку та
економічної політики.
СК14. Здатність до організації роботи з проведення
фундаментального аналізу макроекономічних процесів,
ринкових структур, інституціонального середовища та
неформальних регуляторів соціальної поведінки.
СК15. Уміння аргументувати необхідність запровадження
інституційних змін на мікро- та макрорівнях.
СК16. Здатність та вміння аналізувати і моделювати міжнародні
ситуації/проблеми, фіксуючи її основні ознаки і
характеристики.
СК17. Здатність використовувати методики й інформаційні

Орієнтовний
перелік
професійних
кваліфікацій,
які планується
надавати

системи аналізу і розрахунку показників міжнародної
економічної діяльності.
СК18. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг
кон’юнктури світових ринків, оцінювати та вміти адаптуватися
до змін міжнародного середовища.
Професійна діяльність у сфері міжнародних економічних
відносин, міжнародних відносин, у галузі економіки та інших.
Наукова діяльність у наукових закладах і підрозділах.
Викладацька діяльність в системі освіти. Магістр здатен
виконувати зазначену професійну роботу. Професійні назви
робіт, коди і назви класифікаційних угруповань професій за
Національним класифікатором
України
«Класифікатор
професій ДК 003:2010». Первинна посада – це посада,
професійну діяльність за якою здатен виконувати випускник
відповідного кваліфікаційного рівня відразу після закінчення
закладу освіти. Магістр міжнародних економічних відносин на
первинних посадах самостійно виконує переважно евристичні,
частково діагностичні професійні й соціально-виробничі
завдання, робить складні економічні розрахунки, керує
фахівцями нижчого посадового рівня. Підготовлений магістр
згідно ДК 003:2010:

може займати первинні посади:
викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник,
економіст; економіст із зовнішньоекономічної діяльності,
експерт із зовнішньоекономічних питань, митний інспектор,
податковий інспектор, інспектор-ревізор, інспектор із
контролю за цінами у зовнішньоекономічній діяльності,
торговельний брокер (ділер), працівник банку, інспектор з
експорту, бухгалтер та аудитор у сфері зовнішньоекономічної
діяльності, економічні посади, що потребують знання
іноземної мови.

здатний виконувати професійні роботи:
2441.2 – Економіст. Економіст з міжнародної торгівлі.
Економіст з матеріально-технічного забезпечення.
2419.2 – Економіст із збуту.
1231 – Головний економіст.
2419.2 – Експерт із зовнішньоекономічних питань.
1229.8 – Заступник начальника митниці - начальник митного
поста.
2419.2 – Консультант із зовнішньоекономічних питань.
1235 – Керівники підрозділів матеріально-технічного
постачання. Начальник відділу зовнішньої кооперації.
Начальник
відділу
матеріальнотехнічного
постачання.
Начальник управління.
1120.3 – Посол.
1475.4 – Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності.

1452 – Менеджер в оптовій торгівлі.
1453.2 – Менеджер в роздрібній торгівлі непродовольчими
товарами.
2310.2 – Асистент.
2310.2 – Викладач вищого навчального закладу.
2320 – Викладач професійного навчально-виховного закладу.
2320 – Викладач професійно-технічного навчального закладу.
2441.1 – Науковий співробітник (економіка).
2441.2 – Консультант з економічних питань.

Вимоги до
рівня осіб, які
можуть
розпочати
навчання
Порядок
оцінювання
результатів
навчання

Основні місця роботи: відділи зовнішньоекономічної діяльності
підприємств; торговельні представництва України за кордоном;
підрозділи міжнародних зв’язків і співробітництва органів
державної влади та місцевого самоврядування, установ,
організацій; підприємства з іноземними інвестиціями; спільні
підприємства; інвестиційні, страхові, пенсійні компанії та
організації з іноземним капіталом; банківські установи;
підрозділи правоохоронних і податкових органів, котрі
здійснюють контроль за зовнішньоекономічною діяльністю;
туристичні фірми; митні органи; консалтингові фірми; товарні
та валютні біржі, економічні посади, що потребують знання
іноземної мови.

на базі ступеня «бакалавр»

на базі ступеня «магістр»

на базі ОКР «спеціаліст»
Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі
- публічного захисту магістерської дипломної роботи за
спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини ОПП
«Міжнародні економічні відносини».

