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ПЕРЕДМОВА
Розроблено робочою групою спеціальності № 292 «Міжнародні
економічні відносини» у складі:
1. Одягайло Б.М. - професор кафедри міжнародних економічних відносин
Університету «КРОК», доктор економічних наук, професор;
2. Сукурова Н.М. - доцент кафедри міжнародних економічних відносин Університету
«КРОК», кандидат економічних наук;
3. Дмітрієва Н.О. – старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин
Університету «КРОК».

1. Профіль освітньої програми зі спеціальності № 292 «Міжнародні
економічні відносини»
1- Загальна інформація
Повна назва вищого
навчального закладу та
структурного підрозділу
Ступінь вищої освіти
Освітня кваліфікація
Офіційна назва освітньої
програми
Тип диплому та обсяг
освітньої програми
Наявність акредитації
Цикл/Рівень
Передумови
Мова(и) викладання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису освітньої
програми

ВНЗ «Університет «КРОК», факультет міжнародних відносин,
кафедра міжнародних економічних відносин
Бакалавр
Бакалавр з міжнародних економічних відносин
Експортноорієнтований бізнес
Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін
навчання 4 роки
Сертифікат про акредитацію, серія НІ, номер 1194476, термін дії
до 1 липня 2025 р.
НРК України – 7 рівень,
на основі повної загальної середньої освіти
англійська

5 років
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/litsenzuvannia-taakredytatsiia

2 – Мета освітньої програми
Забезпечити підготовку компетентних професіоналів та висококваліфікованих фахівців у
галузі Експортноорієнтованого бізнесу. Оволодіння прийомами і методами ефективного
ведення бізнесу, досягнення підприємством найкращих результатів, а також забезпечення
його конкурентоспроможності на міжнародних ринках.
3 – Характеристика освітньої програми
Об’єкт вивчення: загальні закони та тенденції розвитку
Предметна область
економічних систем, мотивація та поведінка суб’єктів

міжнародних ринків, соціально-економічні процеси, їх
моделювання та регулювання.
Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють сучасним
економічним мисленням, теоретичними знаннями і
практичними навичками, необхідними для розв’язання
завдань предметної області діяльності.
Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії,
концепції, принципи соціально-поведінкових та економічних
наук.
Методи, методики та технології: загальнонаукові методи
пізнання, математичні, статистичні та якісні методи
економічного аналізу, економіко-математичне моделювання,
інформаційно-комунікаційні
технології,
методи
дослідницької діяльності та презентації результатів.
Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційнокомунікаційне обладнання, інформаційні системи та
програмні продукти, що застосовуються в економічній
діяльності.
Орієнтація
освітньої
програми
Основний
фокус
освітньої програми та
спеціалізації
Особливості програми

Орієнтація програми прикладна. Програма орієнтована на
підготовку бакалаврів з міжнародних економічних відносин.

Акцент робиться на здобутті знань та практичних навичок у

вивченні економічної діяльності у міжнародному бізнессередовищі
як
основи
для
формування
конкурентоспроможності
економічних
суб’єктів
на
міжнародному та глобальному рівнях

Програма дає змогу оволодіти необхідними навиками та
знаннями в сфері міжнародних економічних відносин.
Поглиблене вивчення іноземних мов додає переваг для
професійного і міжкультурного спілкування.

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність
працевлаштування

Подальше навчання

до Випускники

можуть працювати в різних міжнародних
організаціях, державних установах, посольствах, на будь-яких
вітчизняних
підприємствах,
які
здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність, у галузях маркетингу,
експорту та імпорту, бізнес-аналітики, перевезень та митного
оформлення, фінансового менеджменту, управління проектами
Бакалаври можуть продовжувати навчання на другому
(магістерському) рівні вищої освіти.

5 – Викладання та оцінювання
Викладання та навчання Загальний стиль навчання – проблемно-орієнтований. Лекції

поєднуються з семінарськими та практичними заняттями,
діловими та ситуаційними іграми, груповими дискусіями,
самостійною роботою студентів, виконанням індивідуальних
завдань. Передбачено проходження практики на підприємствах
та установах.

Оцінювання

Застосовуються поточне, проміжне та підсумкове оцінювання
рівня знань.
Форми підсумкового оцінювання є диференційований залік та
екзамен.
Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за
шкалою Університету (0-100 балів), національною шкалою та

шкалою ECTS
Університету.

на

підставі

нормативних

документів

6 – Програмні компетентності
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 1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
(ЗК)
2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
3. Вільне володіння другою іноземною мовою.
4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
5. Здатність приймати обґрунтовані рішення, виявляти, ставити
та вирішувати проблеми.
6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
9.Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
10. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько
свідомо.
Фахові компетентності 1. Здатність ефективно спілкуватися на професійному та
соціальному рівнях з використанням фахової термінології,
(ФК)
включаючи усну та письмову комунікацію державною та
іноземними мовами.
2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу,
узагальнення та виокремлення щодо закономірностей,
тенденцій та характерних рис світогосподарського розвитку,
економічної політики.
3. Здатність демонструвати знання базових категорій та новітніх
теорій, концепцій, технологій та методів у сфері міжнародних
економічних відносин, експортноорієнтованого бізнесу.
4. Здатність застосовувати базові знання основних нормативноправових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і
технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих
документів у сфері експортноорієнтованого бізнесу.
5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг
кон’юнктури світових ринків, оцінювати та вміти адаптуватися
до змін міжнародного середовища .
6. 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.
7. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних
та економетричних моделей.
8. Знання теоретичних основ та практичних навичок
забезпечення безпекової компонтенти експортноорієнтовного
бізнесу.

Інтегральна
компетентність

9. Здатність виступати учасником ділових міжнародних
організаційно-правових відносин, обґрунтовувати власну думку
щодо конкретних умов реалізації форм експортноорієнтованого
бізнесу на мега-, макро-, мезо- і мікро-рівнях.
10. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування
економічних
та
дипломатичних
методів
вирішення
проблем/завдань/конфліктних ситуацій на міжнародному рівні
11. Здатність підтримувати належний рівень економічних знань
та постійно підвищувати свою професійну підготовки.

7 – Програмні результати навчання (ПРН)

1. Вміти давати оцінку процесам, що відбуваються в
міжнародному бізнесі;
2. Демонструвати всебічні знання про просторовотериторіальну організацію держав світу, міжнародні організації
глобального рівня та взаємовідносини України з ними на
сучасному етапі розвитку.
3. Застосовувати знання національних і міжнародно-правових
актів, умінь та навичок правильного їх застосування,
аналізувати
міжнародно-правові
аспекти
діяльності
міжнародних організацій.
4. Застосовувати принципи, функції, методи управлінської
роботи, аналізувати товарні ринки та застосовувати
інструментарій маркетингових досліджень.
5. Аналізувати, оцінювати та пояснювати зовнішньополітичні
дії держави у міжнародних відносинах.
6. Демонструвати (обговорювати, дискутувати, представляти,
читати, розповідати та ін) мовні компетенції з іноземної мови.
7. Розв’язувати завдання експортноорієнтованого бізнесу на
основі використання інформаційних систем і технологій,
продемонструвати навички збирання, систематизації та аналізу
інформації,
виявлення
і
оцінювання
закономірностей
формування, розвитку та взаємодії складних соціальноекономічних явищ і процесів.
8. Уміти на основі визначених експортних стратегій
підприємства планувати шляхи їх реалізацію та оцінювати
ефективність від впровадження.
9. Аргументувати прийняття рішень у міжнародній практиці,
застосовуючи механізми та інструментарій страхування
фінансових, валютних та фінансово-кредитних ризиків.
10. Застосовувати знання логістичного управління, методів,
засобів формування логістичних систем, транспортного
забезпечення експортноорієнтованого бізнесу та тенденцій його
розвитку.
11. Пропонувати раціональні форми міжнародної співпраці в
бізнесі на основі знань організаційно-правових засад державноприватного партнерства, залучення приватного капіталу для
реалізації державної політики.
12. Застосовувати знання корпоративної безпеки міжнародної
діяльності підприємств та ділових відносин, оцінювати та
описувати наявні та потенційні загрози бізнесу.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні
працівники університету з науковими ступенями та/або
вченими званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти. З
метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні
працівники один раз на п’ять років проходять стажування.

Матеріально-технічне
забезпечення

Виконання програм навчальних дисциплін у повному обсязі
забезпечується матеріально-технічним оснащенням кабінетів,
основний перелік яких включає: спеціалізовані навчальнотренінгові кабінети, кабінети комп’ютерної техніки
- офіційний сайт Університету «КРОК»:
- точки бездротового доступу Інтернет;
- наукова бібліотека, читальна зала;
- електронна бібліотека http://library.krok.edu.ua/ua/;
- навчально-методичні комплекси дисциплін;
- дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної
роботи студентів з дисциплін;
- програми практик;
- методичні рекомендації до написання курсових робіт.
9 – Академічна мобільність

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

Національна кредитна
мобільність
Міжнародна
кредитна
мобільність
Навчання
іноземних
здобувачів вищої освіти

-

Створення належних умов для забезпечення вимог
навчального процесу з іноземними здобувачами вищої освіти

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 292 «Міжнародні
економічні відносини» проводиться у формі державного екзамену з іноземної мови (денна
форма), захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу
встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавр із присвоєнням
кваліфікації: Бакалавр з міжнародних економічних відносин за спеціалізацією «Експортно
орієнтований бізнес».
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

