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1. Профіль освітньо-професійної програми  

зі спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”  
 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Житомирський національний агроекологічний університет, 

кафедра міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції  

 

Рівень вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. 

бакалавр з міжнародних економічних відносин.  

Офіційна назва 

освітньо-професійної 

програми 

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 292 “Міжнародні 

економічні відносини”.  

Тип диплому та обсяг 

освітньо-професійної 

програми 

Диплом  бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 3 роки 10 місяців. 

Цикл/рівень 

 

HPK України – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 

рівень 

Передумови Вимоги до освіти:  

- повна загальна середня освіта; 

- молодший спеціаліст; 

- молодший бакалавр. 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньо-

професійної програми 

До планового оновлення 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньо-

професійної програми 

http://www.znau.edu.ua 

2 – Мета освітньо-професійної програми 

Надання загальних та професійних компетентностей здобувачам вищої освіти і формування 

практичних навичок і вмінь у міжнародних економічних відносин з метою реалізації 

можливості працевлаштування та подальшого навчання. 

3 - Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область  Галузь знань 29 “Міжнародні відносини”  

спеціальність 292 “Міжнародні економічні відносини”  

 вивчення теоретичних, методичних, організаційних  та 

практичних засад участі суб’єктів у міжнародних економічних 

відносинах; 

 підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері 

міжнародної торгівлі товарами та послугами; міжнародного 

руху капіталів, робочої сили та інтелектуальної власності; 

міжнародних фінансів; 

 вивчення понять, категорій, теорій і концепцій міжнародних 

економічних відносин та зовнішньоекономічної діяльності для 

реалізації можливостей адаптуватися до нових професій, видів 

та форм зайнятості в економіці в умовах швидких темпів 

розвитку світової спільноти та глобалізації світу; 

 одержання знань щодо загальнонаукових та спеціальних 

методів і процедур участі у різних формах міжнародних 

економічних відносин;  



 застосування сучасних інформаційних систем і технологій, 

стандартних та спеціальних галузевих програм,  технологій та 

методичного інструментарію управління у сфері міжнародних 

економічних відносин. 

Орієнтація освітньо-

професійної програми 

Освітньо-професійна за варіативними блоками: 

міжнародний бізнес 

інтеграційна економіка 

Основний фокус 

освітньо-професійної 

програми та 

спеціалізації 

Акцент на забезпеченні підготовки професійних здібностей щодо 

самоорганізації, вміння самонавчатись, розвинути аналітичне 

мислення, приймати обґрунтовані рішення, здійснювати 

оцінювання та забезпечення якості виконаних робіт разом з 

вільним володінням іноземними мовами, вміння працювати в 

міжнародному контексті, здатність працювати автономно, 

розробляти та впроваджувати міжнародні проекти 

Особливості програми Закордонна практика, поглиблене вивчення іноземних мов.  

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Посади (професiй) працiвникiв визначаються згідно із чинною 

редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор 

професій ДК 003:2010 зі змінами та доповненнями, на фахову 

підготовку з яких можуть бути спрямовані освітньо-професійні та 

освітньо-наукові програми за спеціальністю “Міжнародні 

економічні відносини”. Відповідно до якого виділяються такі 

посади:  

Брокер (код 3411), Дипломатичний агент, кур’єр (код 3439), 

Інспектор з експорту (код 3449), Інспектор митний (код 3441), 

Організатор з постачання (код 3419), Організатор із збуту (код 

3419), Секретар дипломатичного агентства (код 3439), Фахівець-

організатор торгівлі на ринку цінних паперів (код 3411), Фахівець 

зі збуту і постачання (код 3419),  Фахівець з експорту (код 3449). 

Подальше навчання Другий (магістерський) рівень освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, 

самонавчання, електронне навчання, навчання через проведення 

практик і виконання робіт. 

Навчання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять, 

практичних тренінгів, самостійної роботи, індивідуальних занять, 

консультацій.  

Оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захисти курсових робіт, захисти 

практики, презентація досліджень, есе, проектної роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

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 досліджень світогосподарських зв’язків. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність до навчання та розуміння професії.  

ЗК  2. Здатність до аналізу та синтезу.  

ЗК  3. Вільне володіння іноземною мовою.  

ЗК  4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК  5. Здатність приймати обґрунтовані рішення, виявляти, ставити 

та вирішувати проблеми.  

ЗК  6. Здатність планувати та управляти часом.  



ЗК  7. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК  8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК  9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК  10. Дух підприємництва, здатність виявляти ініціативу. 

ЗК  11. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько 

свідомо. 

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

спеціальності (СК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК 1. Здатність ефективно спілкуватися на професійному та 

соціальному рівнях з використанням фахової термінології, 

включаючи усну та письмову комунікацію державною та 

іноземними мовами.  

СК 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

узагальнення та виокремлення щодо закономірностей, тенденцій та 

характерних рис світогосподарського розвитку, економічної 

політики. 

СК 3. Здатність демонструвати знання базових категорій та новітніх 

теорій, концепцій, технологій та методів у сфері міжнародних 

економічних відносин, міжнародного бізнесу.  

СК 4. 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.  

СК 5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг 

кон’юнктури світових ринків, оцінювати та вміти адаптуватися до 

змін міжнародного середовища. 

СК 6. Здатність застосовувати базові знання, аналізувати теорії та 

механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних 

відносин. 

СК 7. 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 міжнародного бізнесу. 

СК 8. Знання теоретичних основ та практичних навичок 

забезпечення безпекової компонтенти міжнародного бізнесу. 

СК 9. Здатність виступати учасником ділових міжнародних 

організаційно-правових відносин, обґрунтовувати власну думку 

щодо конкретних умов реалізації форм міжнародного бізнесу на 

мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 

СК 10. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування 

економічних та дипломатичних методів вирішення проблем / 

завдань / конфліктних ситуацій на міжнародному рівні. 

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень економічних знань 

та постійно підвищувати рівень своєї професійної підготовки. 

7 – Програмні результати навчання 

 ПРН 1. базові уявлення про основи філософії, психології, 

політології, етики і естетики, вітчизняної і світової історії і 

культури, що сприяють формуванню стійкого світогляду, 

політичної культури, активної життєвої та громадянської позиції;  

ПРН 2. базові знання з фундаментальних, природничих наук, 

іноземних мов, вищої математики та економічної теорії в обсязі, 

необхідному для засвоєння професійних дисциплін;  

ПРН 3. базові знання в галузі сучасних інформаційних 

технологій; базові знання з економіки підприємства, 

міжнародного  економічного права, міжнародного маркетингу, 

бухгалтерського обліку, фінансів, міжнародних фінансів;  

ПРН 4. сучасні знання з державного управління і регулювання 

економіки, міжнародної економічної діяльності України;  



ПРН 5. знання та розуміння особливостей розвитку світового 

ринку товарів і послуг та економіки зарубіжних країн, 

міжнародної валютної політики, валютних операцій, міжнародної 

торгівлі, міжнародних перевезень, міжнародної виробничої 

кооперації і координації виробництва, міжнародного страхового і 

банківського бізнесу, міжнародних інвестицій;  

ПРН 6. знання та розуміння соціальних аспектів міжнародної 

взаємодії, міжнародних переговорів, управління міжнародним 

бізнесом; 

ПРН 7. володіння загальнонауковими, статистичними, економіко-

математичними методами дослідження, прийомами економічного 

аналізу;  

ПРН 8. уміння використовувати сучасні інформаційні технології 

в дослідженні міжнародних економічних процесів і 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств, використовувати 

інтернет-ресурси;  

ПРН 9. уміння використовувати найбільш прогресивні методики 

міжнародного контрактного і проектного аналізу, приймати 

обґрунтовані управлінські рішення у процесі здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності;  

ПРН 10. уміння організовувати і координувати роботи з 

підготовки, укладання та виконання міжнародних контрактів;  

ПРН 11. уміння застосовувати міжнародно-уніфіковані методики 

аналізу кон'юнктури міжнародних ринків, обробляти та 

адаптувати отриману інформацію до реальних умов 

господарювання і практичних потреб підприємства (організації);  

ПРН 12. уміння визначати цільові зарубіжні ринки, розробляти 

стратегії виходу фірми на зарубіжний ринок;  

ПРН 13. уміння приймати участь у процесі ділового спілкування 

державною та іноземними мовами із застосуванням письмових, 

усних та електронних комунікацій; 

ПРН 14. здатність до використання набутих нових знань та 

інновацій у практичній діяльності, засвоєння нових знань і 

самовдосконалення;  

ПРН 15. здатність до ефективного забезпечення правової 

легітимності прийняття управлінських рішень у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності на основі знань у галузі 

господарського та міжнародного права;  

ПРН 16. здатність до здійснення комунікації з вітчизняними та 

зарубіжними партнерами. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Розробники програми: 2 доктори наук, професори; 1 кандидат 

наук, доцент. 

Всі розробники є штатними співробітниками Житомирського 

національного агроекологічного університету. 

Гарант освітньо-професійної програми: Т. О. Зінчук, д.е.н., 

професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин 

та європейської інтеграції. 

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні 

працівники з науковими ступенями та вченими званнями, а також 

висококваліфіковані спеціалісти, які є професіоналами з досвідом 

дослідницької, практичної, управлінської, інноваційної або 

творчої роботи за фахом. 

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 

працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в т. ч. 



закордонні. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними 

робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає 

потребі.  

При підготовці фахівців використовується: 

пакетів прикладних програм: Mozilla Firefox, sPlan 7.0, MS Visio, 

Microsoft Visual Studio,  Lanscope, Cisco Packet Tracer,  Aris, 

ERwin/ERX+PowerBuilder,  КОМПАС 3D; 

- мультимедійне обладнання 

- комп’ютерне обладнання 

- інтернет-мережа та Wi-Fi.  

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт http://www.znau.edu.ua містить інформацію 

про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, 

структурні підрозділи, правила прийому, контакти.  

Використовується віртуальне навчальне середовище ЖНАЕУ та 

авторські розробки науково-педагогічних працівників.  

Важливою складовою навчального процесу є: 

індивідуальне навчання; 

комп’ютеризовані ресурси бібліотеки і читальних залів. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та 

проведення досліджень в університетах та наукових установах 

України.  

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та 

проведення досліджень в міжнародних університетах та наукових 

установах.  

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних студентів проводиться на загальних умовах. 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної  

програми та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми 
Код 

компоненти 

Компоненти освітньо-професійної програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1. Обов’язкові компоненти освітньої програми 

Цикл загальної підготовки 

ОК 1 Історія та культура України 4,0 екзамен 

ОК 2 Філософія та психологія 5,0 екзамен 

ОК 3 Українська мова за професійним спрямуванням 4,0 екзамен 

ОК 4 Іноземна мова за професійним спрямуванням 

(англійська) 
28,0 

залік, 

екзамен 

ОК 5 Іноземна мова за професійним спрямуванням 

(німецька) 
17,0 

залік, 

екзамен 

ОК 6 Теорія і методика фізичного самовдосконалення 8,0 залік 

ОК 7 Економічна теорія 5,0 екзамен 

ОК 8 Макро- та мікроекономіка 5,0 екзамен 

ОК 9 Вища математика 4,0 екзамен 

ОК 10 Політологія 4,0 залік 

ОК 11 Статистика та міжнародна бізнес-аналітика 4,0 екзамен 

ОК 12 Інформаційні системи та технології в МЕВ 4,0 залік 

ОК 13 Зовнішньоекономічна політика України 5,0 залік 

http://www.znau.edu.ua/


ОК 14 Історія та теорія МЕВ 5,0 залік 

Разом за циклом загальної підготовки 102,0  

Цикл професійної підготовки 

ОК 15 Економіко-математичне моделювання 

світогосподарських процесів 
4,0 

залік 

ОК 16 

Міжнародні економічні відносини 5,0 

Екзамен, 

курсовий 

проект 

ОК 17 Міжнародна торгівля 4,0 залік 

ОК 18 Економіка і фінанси підприємств 5,0 екзамен 

ОК 19 Основи підприємництва та агробізнес 4,0 залік 

ОК 20 Зовнішньоекономічна діяльність 5,0 екзамен 

ОК 21 Міжнародне та господарське право 5,0 залік 

ОК 22 Менеджмент ЗЕД 5,0 курсовий 

проект; 

екзамен 

ОК 23 Міжнародний маркетинг 4,0 екзамен 

ОК 24 Міжнародні стратегії економічного розвитку 4,0 курсовий 

проект; 

екзамен 

Разом за циклом професійної підготовки 45,0  

Загальний обсяг обов'язкових компонент 147,0  

2. Вибіркові компоненти  освітньо-професійної програми 

2.1.Варіативний блок "Міжнародний бізнес" 

Цикл загальної підготовки 

ВБ 1.1 Ділова іноземна мова (англійська)  / Ділова 

іноземна мова (німецька) 
8,0 

залік, 

екзамен 

ВБ 1.2 Практика перекладу / Переговорний процес 4,0 залік 

ВБ 1.3 Міжнародні фінанси та оподаткування / 

Міжнародний фінансовий менеджмент 
4,0 екзамен 

ВБ 1.4 Облік та аналіз ЗЕД / Міжнародні практики 

бухгалтерського обліку 
4,0 екзамен 

Разом за циклом загальної підготовки 20,0  

Цикл професійної  підготовки 

ВБ 1.5 Вступ до спеціальності 4,0 залік 

ВБ 1.6 Економіка світового господарства 4,0 екзамен 

ВБ 1.7 Міжнародні організації 4,0 залік 

ВБ 1.8 Дипломатичний протокол та етикет 4,0 залік 

ВБ 1.9 Митна справа 4,0 екзамен 

ВБ 1.10 Міжнародні угоди та контракти 4,0 залік 

ВБ 1.11 Економіка ЄС 4,0 екзамен 

ВБ 1.12 Міжнародна біржова діяльність 4,0 залік 

ВБ 1.13 Міжнародний бізнес 4,0 екзамен 

ВБ 1.14 Міжнародна інвестиційна діяльність 4,0 екзамен 

ВБ 1.15 Міжнародний туризм 4,0 залік 

ВБ 1.16 Дипломатична та консульська служба 4,0 залік 

ВБ 1.17 Міжнародний ринок компетенцій 4,0 екзамен 

ВБ 1.18 Транснаціональні корпорації 4,0 залік 

ВБ 1.19 Міжнародна логістика 4,0 екзамен 

ВБ 1.20 Міжнародний трансфер технологій 4,0 залік 

Разом за циклом професійної підготовки 64,0  

Загальний обсяг вибіркових компонент 84,0  



2.2. Варіативний блок "Інтеграційна економіка" 

Цикл загальної підготовки 

ВБ 2.1 Ділова іноземна мова (англійська) / Іноземна мова 

(польська, французька) 
8,0 

залік, 

екзамен 

ВБ 2.2 Практика перекладу / Професійний переклад 4,0 залік 

ВБ 2.3 Міжнародна екологічна політика / Міжнародні 

відносини та світова політика 
4,0 екзамен 

ВБ 2.4 Міжнародна фінансова аналітика / Міжнародні 

фінансові ринки 
4,0 екзамен 

Разом за циклом загальної підготовки 20,0  

 Цикл професійної  підготовки 

ВБ 2.5 Вступ до спеціальності: інтеграційні процеси та 

об’єднання  
4,0 залік 

ВБ 2.6 Теорія та практика сучасної дипломатії 4,0 екзамен 

ВБ 2.7 Міжнародні організації та глобальні проблеми 

сучасності 
4,0 залік 

ВБ 2.8 Дипломатичне право 4,0 залік 

ВБ 2.9 Європейська інтеграція України 4,0 екзамен 

ВБ 2.10 Світова економічна інтеграція 4,0 залік 

ВБ 2.11 Економічна політика  ЄС  4,0 екзамен 

ВБ 2.12 Світова валютна система 4,0 залік 

ВБ 2.13 Світова економічна політика та дипломатія 4,0 екзамен 

ВБ 2.14 Інституційна та регіональна політика ЄС 4,0 екзамен 

ВБ 2.15 Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю 
4,0 залік 

ВБ 2.16 Дипломатичний етикет 4,0 залік 

ВБ 2.17 Міжнародна економічна безпека 4,0 екзамен 

ВБ 2.18 Зовнішня політика ЄС 4,0 залік 

ВБ 2.19 Стратегічне партнерство 4,0 екзамен 

ВБ 2.20 Міжнародні конфлікти та переговори 4,0 залік 

Разом за циклом професійної підготовки 64,0  

Загальний обсяг вибіркових компонент 84,0  

3. Практична підготовка 

3.1. Практичні тренінги  

ПТ 1 
Вступ до спеціальності 1,0 

Захист 

звіту 

ПТ 2 
Інформаційні системи та технології в МЕВ 1,0 

Захист 

звіту 

ПТ 3 
Міжнародна торгівля та ЗЕД 2,0 

Захист 

звіту 

Разом 4,0  

3.2. Виробничі практики 

ВП 1 
Виробнича практика за спеціальністю 3,0 

Захист 

звіту 

Разом 3,0  

Загальний обсяг практичної підготовки 7,0  

4. Атестація 

КЕ 1 Комплексний екзамен з іноземної мови 1 Екзамен 

КЕ 2 Комплексний екзамен за спеціальністю 1 Екзамен 

Разом 2,0  

Загальний обсяг освітньої програми 240,0  

 



2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

Номер 

з/п 
Назва дисципліни 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1-й семестр 

1.1 Історія та культура України 4,0 Екзамен 

1.2 Іноземна мова за професійним спрямуванням 

(англійська) 
6,0 Залік 

1.3 Теорія і методика фізичного самовдосконалення 2,0 Залік 

1.4 Економічна теорія 5,0 Екзамен 

1.5 Вища математика 4,0 Екзамен 

1.6 Інформаційні системи та технології в МЕВ 4,0 Залік 

1.7 Вступ до спеціальності (Вступ до спеціальності: 

інтеграційні процеси та об’єднання) 
4,0 Залік 

1.8 Практичний тренінг «Вступ до спеціальності» 1,0 Залік 

 Всього у 1-му семестрі 30,0  

2-й семестр 

2.1 Українська мова за професійним спрямуванням 4,0 Екзамен 

2.2 Іноземна мова за професійним спрямуванням 

(англійська) 
4,0 Екзамен 

2.3 Теорія і методика фізичного самовдосконалення 2,0 Залік 

2.4 Макро- та мікроекономіка 5,0 Екзамен 

2.5 Зовнішньоекономічна політика України 5,0 Залік 

2.6 Економіка світового господарства 4,0 Екзамен 

2.7 Історія та теорія МЕВ 5,0 Залік 

2.8 Практичний тренінг «Інформаційні системи та 

технології в МЕВ» 
1,0 Залік 

 Всього у 2-му семестрі 30,0  

3-й семестр 

3.1 Філософія та психологія 5,0 Екзамен 

3.2 Іноземна мова за професійним спрямуванням 

(англійська) 
6,0 Залік 

3.3 Теорія і методика фізичного самовдосконалення 2,0 Залік 

3.4 Політологія 4,0 Залік  

3.5 Статистика та міжнародна бізнес-аналітика 4,0 Екзамен 

3.6 Економіко-математичне моделювання 

світогосподарських процесів 
4,0 Залік 

3.7 Міжнародні економічні відносини 
5,0 

курсовий 

проект; екзамен 

 Всього у 3-му семестрі 30,0  

4-й семестр 

4.1 Іноземна мова за професійним спрямуванням 

(англійська) 
4,0 Екзамен 

4.2 Теорія і методика фізичного самовдосконалення 2,0 Залік 

4.3 Міжнародна торгівля 4,0 Залік 

4.4 Економіка і фінанси підприємств 5,0 Екзамен 

4.5 Основи підприємництва та агробізнес 4,0 Залік 

4.6 Зовнішньоекономічна діяльність 5,0 Екзамен 

4.7 Міжнародні організації (Міжнародні організації та 

глобальні проблеми сучасності) 
4,0 Залік 

4.8 Практичний тренінг «Міжнародна торгівля та 

ЗЕД» 
2,0 Залік 

 Всього у 4-му семестрі 30,0  



5-й семестр 

5.1 Іноземна мова за професійним спрямуванням 

(англійська) 
4,0 Залік 

5.2 Іноземна мова за професійним спрямуванням 

(німецька) 
4,0 Залік 

5.3 Міжнародне та господарське право  5,0 Залік 

5.4 Менеджмент ЗЕД 
5,0 

Курсовий 

проект; екзамен 

5.5 Міжнародні фінанси та оподаткування / 

Міжнародний фінансовий менеджмент 

(Міжнародна екологічна політика / Міжнародні 

відносини та світова політика) 

4,0 Екзамен 

5.6 Облік та аналіз ЗЕД / Міжнародні практики 

бухгалтерського обліку (Міжнародна фінансова 

аналітика / Міжнародні фінансові ринки) 

4,0 Екзамен 

5.7 Дипломатичний протокол та етикет 

(дипломатичне право) 
4,0 Залік 

 Всього у 5-му семестрі 30,0  

6-й семестр 

6.1 Іноземна мова за професійним спрямуванням 

(англійська) 
4,0 Екзамен 

6.2 Іноземна мова за професійним спрямуванням 

(німецька) 
3,0 Екзамен 

6.3 Митна справа (Європейська інтеграція України) 4,0 Екзамен 

6.4 Міжнародні угоди та контракти (Світова 

економічна інтеграція) 
4,0 Залік 

6.5 Економіка ЄС (Економічна політика ЄС) 4,0 Екзамен 

6.6 Міжнародна біржова діяльність (Світова валютна 

система) 
4,0 Залік 

6.7. Дипломатична та консульська служба 4,0 Залік 

6.8 Виробнича практика за спеціальністю 3,0 Екзамен 

 Всього у 6-му семестрі 30,0  

7-й семестр 

7.1 Іноземна мова за професійним спрямуванням 

(німецька) 
6,0 Залік  

7.2 Міжнародний маркетинг 4,0 Екзамен 

7.3  Міжнародна логістика (Стратегічне партнерство)  4,0 Екзамен 

7.4 Ділова іноземна мова (англійська)  / Ділова 

іноземна мова (німецька) (Іноземна мова 

(польська, французька) 

4,0 Залік 

7.5 Міжнародний бізнес  (світова економічна політика 

та дипломатія) 
4,0 Екзамен 

7.6 Міжнародна інвестиційна діяльність (Інституційна 

та регіональна політика ЄС) 
4,0 Екзамен 

7.7 Міжнародний туризм (Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю) 
4,0 Залік 

 Всього у 7-му семестрі 30,0  

8-й семестр 

8.1 Іноземна мова за професійним спрямуванням 

(німецька) 
4,0 Екзамен 

8.2 Ділова іноземна мова (англійська)  / Ділова 

іноземна мова (німецька) Іноземна мова (польська, 

французька) 

4,0 Екзамен 

8.3 Практика перекладу / Переговорний процес 4,0 Залік 



(Професійний переклад) 

8.4 Міжнародний ринок компетенцій (Міжнародна 

економічна безпека) 
4,0 

Екзамен 

8.5 Транснаціональні корпорації (Зовнішня політика 

ЄС) 
4,0 

Залік 

8.6 Міжнародні стратегії економічного розвитку 
4,0 

Курсовий 

проект, екзамен 

8.7 Міжнародний трансфер технологій (Міжнародні 

конфлікти та переговори) 
4,0 Залік 

8.9 Комплексний екзамен з іноземної мови 1,0 Екзамен 

8.10 Комплексний екзамен за спеціальністю 1,0 Екзамен 

 Всього у 8-му семестрі 30,0  

 Загальний обсяг освітньої програми 240,0  

 

 
 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми “Міжнародні економічні 

відносини” проводиться у формі комплексних екзаменів за спеціальністю та з 

іноземної мови. Екзамени включають програмні питання, що визначають рівень 

та обсяг засвоєння знань, умінь, інших компетентностей здобувачів вищої 

освіти, та завершується видачею документу встановленого зразка про 

присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації «Бакалавр з 

міжнародних економічних відносин». Атестація здійснюється відкрито і 

публічно. 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньо-професійної програми 
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ЗК 5               +      +    
ЗК 6      +                   
ЗК 7         +     +    +       
ЗК 8  +                       
ЗК 9                      +   
ЗК 10                   +      
ЗК 11                         
СК 1   + + +                    
СК 2 + +     + +  +   +           + 
СК 3              +  + +  + +     
СК 4             +        +    
СК 5           + +   +     +   +  

СК 6                         

СК 7           + +   +  +  +   + +  

СК 8                         

СК 9              +  + +   +  +   

СК 10          +               

СК 11       +         +  +       
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СК 3 +     + 
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СК 5  +     
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СК 7  +     
СК 8       
СК 9   + +   
СК 10       

СК 11 +     + 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньо-професійної програми 

 
 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

О
К

 1
0
 

О
К

 1
1
 

О
К

 1
2
 

О
К

 1
3
 

О
К

 1
4
 

О
К

 1
5
 

О
К

 1
6
 

О
К

 1
7
 

О
К

 1
8
 

О
К

 1
9
 

О
К

 2
0
 

О
К

 2
1
 

О
К

 2
2
 

О
К

 2
3
 

О
К

 2
4
 

ПРН 1 + +        +    +           

ПРН 2   + + +  + + +                

ПРН 3            +      + +  +  + + 

ПРН 4                 +   +  +  + 

ПРН 5             + +  + + +      + 

ПРН 6                   +      

ПРН 7        +   +    +   +       

ПРН 8            +   +          

ПРН 9           +    +          

ПРН 10                      +   

ПРН 11           +              

ПРН 12                      + +  

ПРН 13   + + +                    

ПРН 14  +    + +         + +   +    + 

ПРН 15                     +    

ПРН 16   + + +                    

 

 

 

 

 



’—  СЧ ГО •—1 -—1

н (- н с  ш щС с с ш х
ПРН 1
ПРН 2
ПРН 3 +
ПРН 4 +
ПРН 5 +  +  +
ПРН 6 +  +
ПРН 7 +  +  +
ПРН 8 +  +
ПРН 9 чГ-
ПРН 10 +  +
ПРН 11 +  +  +
ПРН 12 +
ПРН 13 +
ПРН 14 ‘ +
ПРН 15
ПРН 16 +

Гарант освітньо-професійної п р о г р а м ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  Т. О. Зінчук


