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1.

Профіль освітньої програми зі спеціальності №292 "Міжнародні
економічні відносини

Повна назва вищого
навчального закладу та
структурного підрозділу
Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації мовою
оригіналу
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

1 – Загальна інформація

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
Магістр з міжнародних економічних відносин
Бізнес в Європейському Союзі
Диплом магістра, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,4 роки
(Сертифікат про акредитацію, серія НІ, номер 1190892, термін дії до
1 липня 2025р.)
НРК України – 8 рівень,
Наявність ступеня бакалавра
Українська
5 років
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/litsenzuvannia-ta-akredytatsiia
2 – Мета освітньої програми

Забезпечити підготовку професіоналів у галузі міжнародного бізнесу, формування і розвиток у
здобувачів розуміння специфіки ведення бізнесу в країнах ЄС на основі глибокого вивчення
економічного досвіду європейських країн, вітчизняного досвіду зовнішньоекономічної діяльності
на території ЄС, аналізу співпраці з європейськими партнерами на різних рівнях та в різних
галузях: від спільних підприємств – до взаємодії на рівні міжнародних економічних організацій.
Предметна область
(галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація (за наявності)

3 - Характеристика освітньої програми

Галузь знань: 29 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини
Об’єкти вивчення:
функціонування та розвиток економічних відносин на території ЄС,
методології та методи їх досліджень, взаємодія суб’єктів

Орієнтація освітньої
програми

Основний фокус освітньої
програми та спеціалізації

Особливості програми

європейського бізнесу в процесі становлення єдиного європейського
економічного простору.
Цілі навчання:
Підготовка висококваліфікованих фахівців з МЕВ, які мають
фундаментальні фахові знання, володіють сучасним економічним
мисленням і прикладними навичками, необхідними для
економічного співробітництва з країнами ЄС та інтеграції України до
європейських економічних структур.
Методи, методики, технології та інструменти:
Методи: аналіз і синтез, індукція і дедукція, спостереження, вимір,
порівняння, абстрагування.
Методики: методики оцінювання, моделювання та прогнозування
розвитку міжнародних економічних відносин на різних рівнях.
Технології як системний метод створення, застосування і
визначення процесу засвоєння знань з урахуванням технічних і
інтелектуальних ресурсів у їх взаємодії, що базуються на елементах
проблемно-орієнтованого навчання, яке зосереджене на особистості
кожного студента.
Інструментарій та обладнання включають сучасні універсальні та
спеціалізовані інформаційні системи (інформаційно-комунікаційні,
інформаційно-пошукові,
інформаційно-аналітичні)
та
інші
програмні продукти, що застосовуються в діяльності суб’єктів
європейського бізнесу.
Орієнтація програми освітньо-прикладна.
Програма орієнтована на підготовку фахівців у галузі міжнародних
економічних
відносин;
за
цією
спеціальністю
–
зовнішньоекономічна, інформаційно-аналітична, організаційна,
мотиваційна, дослідницька.
Освітньо-професійна орієнтація програми, базується на досягненнях
сучасної економічної науки з урахуванням сьогоднішнього стану
економіки та бізнес-діяльності в Україні та світі, орієнтується на
актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна
та наукова кар’єра у сфері міжнародних економічних відносин.
Загальна освіта: магістр з міжнародних економічних відносин.
Основний фокус програми: ведення бізнесу в ЄС, входження українських
компаній в європейське бізнес середовище.
Ключові слова: міжнародний бізнес, ЄС, підприємництво в ЄС.
Вимагає спеціальної практики, тривалість якої до 15 тижнів.

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до
Працевлаштування на підприємствах та організаціях різних
працевлаштування
організаційно-правових форм з правом обіймати первинні посади

Подальше навчання

згідно класифікатора професій України: 3449 Інспектор з експорту;
2441.2 Економіст з міжнародної торгівлі; 2419.2 Консультант із
зовнішньоекономічних
питань;
2419.2
Експерт
із
зовнішньоекономічних питань; 1224 Керівник торговельноекономічної
місії;
475.4
Менеджер
(управитель)
із
зовнішньоекономічної діяльності; 2122.2 Економіст-статистик
(прикладна статистика); 2441.2 Економічний радник.
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 вищої
освіти).
Продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні
вищої освіти, який відповідає дев’ятому рівню НРК. Магістр може
продовжувати навчання на освітньо-науковому рівні доктор

філософії.
Набуття
часткових
кваліфікацій
спеціалізаціями в системі післядипломної освіти.
Викладання та навчання
Оцінювання

Інтегральна
компетентність

Загальні компетентності
(ЗК)

за

іншими

5 – Викладання та оцінювання

Застосовуються такі форми викладання: проблемно-орієнтоване
навчання, кейсові методики, виконання індивідуальних наукових
робіт, навчання через практику.
Поточний контроль знань здобувачів проводиться в усній формі
(опитування
за
результатами
опрацьованого
матеріалу).
Підсумковий контроль знань у вигляді екзамену/заліку проводиться
у письмовій формі, з подальшою усною співбесідою.
6 – Програмні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми у процесі навчання, або під час професійної діяльності у галузі
європейського бізнесу, що передбачає проведення досліджень із
застосуванням новітніх інноваційних технологій при здійсненні
комплексних досліджень
зовнішньоекономічних зв’язків
на
регіональному європейському рівні з урахуванням невизначеності умов
та специфіки ведення бізнесу в країнах ЄС.
1. Здатність до усної та письмової професійної комунікації
українською та іноземною мовою/іноземними мовами.
2. Здатність до абстрактного, креативного, критичного мислення,
аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених
фактів в умовах обмеженого часу та ресурсів.
3. Здатність систематизувати та синтезувати інформацію з різних
джерел, використовуючи інноваційні підходи та технології, програмне
забезпечення з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів
МЕВ на території ЄС.
4. Здатність працювати самостійно та в команді, вміти брати на
себе ініціативу і відповідальність, мотивувати та керувати роботою
інших для досягнення поставлених цілей.
5. Здатність самостійно організовувати та здійснювати наукові
дослідження проблем європейського бізнесу, продукувати гіпотези,
визначати наукові проблеми, готувати наукові тексти та доповіді,
здійснювати публічну апробацію результатів досліджень.
6. Здатність до розуміння і аналізу різних аспектів роботи
міжнародних організацій і специфіки міжнародних економічних
відносин в європейському регіоні;
7. Здатність до аналізу сучасного міжнародно-правового,
соціально-політичного та економічного середовища в ЄС;
8. Здатність до управління товарними запасами і потоками, уміти
ідентифікувати вид, клас і тип організацій роздрібної та оптової торгівлі
в ЄС, брати участь у підготовці до добровільної сертифікації послуг;
9. Здатність до адаптації представників різних культур в новому
робочому середовищі, а також до управління персоналом в процесі
трансформації компанії, що орієнтується на європейський ринок.

Фахові компетентності
спеціальності (ФК)

1. Здатність до формування обґрунтованих пропозицій щодо
налагодження
міжнародних
економічних
відносин
на
регіональному рівні їх реалізації.
2. Здатність аналізувати моделі розвитку національних економік
та визначати їх роль у сучасній європейській системі
господарювання.
3. Здатність оцінювати масштаби діяльності європейських фірм
та їх позиції на світових ринках.
4. Здатність застосовувати кумулятивні знання, науковотехнологічні досягнення, інформаційні технології для осягнення
сутності
феномену
європейської
економіки,
виявлення
закономірностей та тенденцій новітнього, інноваційного розвитку
господарської системи в ЄС.
5. Здатність
впроваджувати
принципи
соціальної
відповідальності в діяльності українських суб’єктів МЕВ, що
мають намір вийти, або виходять на європейський ринок.
6. Здатність визначати й оцінювати прояви економічного
глобалізму та регіоналізму, виклики та дисбаланси обох рівнів
розвитку.
7. Здатність визначати геоекономічні стратегії європейських
країн та їх регіональні економічні пріоритети.
8. Здатність прогнозувати тенденції розвитку європейського
ринку з урахуванням кон’юнктурних змін.
9. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня
знань, готовність до опанування знань нового рівня, підвищення
своєї фаховості та рівня кваліфікації
10. Здатність до розуміння основних принципів і практик
менеджменту персоналу на європейському рівні,
ділового та
управлінського спілкування; демонструвати навички у встановленні
контактів з діловими партнерами з ЄС, укладати договори та контракти
і контролювати їх виконання, пред’являти претензії та санкції;
11. Здатність до аналізу показників
зовнішньоекономічної
діяльності європейської компанії; уміти працювати зі статистичними
даними в глобальних комп’ютерних мережах і корпоративних
інформаційних системах;
12. Здатність до оцінки транснаціонального підприємництва в
європейському регіоні, форм реалізації економічної політики
європейських ТНК; особливостей взаємодії держав і ТНК в ЄС,
аналізувати перспективи економічного прогресу в в ЄС в умовах
транснаціоналізації;
13. Здатність до застосування основних методів та прийомів
статистики для вирішення практичних завдань комерційної діяльності,
визначати статистичні величини, показники варіації та індекси.
7 – Програмні результати навчання

1. Демонструвати 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 як рідною, так і іноземною мовою/іноземними мовами.
2. Демонструвати неординарні підходи у розв’язанні практичних
завдань, уміння креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті
рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах
обмеженого часу та ресурсів на засадах використання різних
діагностичних методологій провідних міжнародних організацій
3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману
інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і
розробляти рекомендації, використовуючи інноваційні підходи та
технології, програмне забезпечення з метою розв’язання практичних

завдань з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів МЕВ
на території ЄС.
4. Приймати обґрунтовані рішення, працювати самостійно і в
команді, брати на себе ініціативу та відповідальність, мотивувати та
керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей
забезпечувати
якість
виконуваних
робіт,
аргументувати
результативність економічної діяльності у мінливому середовищі.
5. Демонструвати дослідницькі навички, що проявляються в
оригінальності дослідження, здатності продукувати нові наукові
гіпотези в галузі європейського бізнесу, вибирати належні напрями і
відповідні методи для реалізації нових ідей, беручи до уваги наявні
ресурси; інтерпретувати результати проведених досліджень, вміти їх
презентувати, знаходити засоби розв’язання проблем і прогнозувати
майбутні наслідки прийнятих рішень.
6. Аналізувати
нормативно-правові
документи,
оцінювати
аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі
документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні
розробки, професійно готувати аналітичні матеріали з метою
формування пропозиції налагодження міжнародних економічних
відносин на європейському рівні їх реалізації.
7. Досліджувати та аналізувати моделі розвитку національних
економік європейських країн та обґрунтовувати заходи досягнення їх
стратегічних цілей в умовах трансформації міжнародних
економічних відносин на території ЄС.
8. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності європейських
фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів,
трастів тощо) з метою ідентифікації їх конкурентних позицій та
переваг на європейському ринку.
9. Демонструвати розуміння закономірностей та тенденцій
новітнього розвитку європейських національних господарств та
феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації,
інформатизації та науково-технологічного обміну.
10. Розуміти сутність соціального виміру європейського
економічного розвитку та імплементувати принципи соціальної
відповідальності в діяльності українських суб’єктів МЕВ, що
планують, або виходять на європейський ринок.
11. Здійснювати пошук та вибір адаптивних моделей вирівнювання
дисбалансів та нівелювання загроз євроатлантичного напрямку
розвитку.
12. Визначати геоекономічні стратегії європейських країн та їх
регіональні економічні пріоритети з урахуванням європейських
економічних інтересів та безпекової компонтенти міжнародних
економічних відносин в контексті глобальних проблем людства і
асиметричності розподілу світових ресурсів.
13. Ідентифікувати зміни кон’юнктури європейського ринку під дією
невизначених факторів, здійснювати його компаративний аналіз,
критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з
метою прогнозування тенденції економічного розвитку ЄС.
14. Усвідомлювати необхідність самоосвіти впродовж усього життя
і постійного самовдосконалення; прагнути професійного зростання,
проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін,
застосування міждисциплінарного підходу у формуванні знань.
Кадрове забезпечення

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні
працівники університету з науковими ступенями та/або вченими
званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти.

Матеріально-технічне
забезпечення

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

Національна кредитна
мобільність
Міжнародна кредитна
мобільність
Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні
працівники один раз на п’ять років проходять стажування.
Виконання програм навчальних дисциплін у повному обсязі
забезпечується матеріально-технічним оснащенням кабінетів,
основний перелік яких включає: спеціалізовані навчально-тренінгові
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/; навчальнометодичні комплекси дисциплін; дидактичні матеріали для
самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисциплін;
програми практик; методичні рекомендації до написання
курсових робіт.
9 – Академічна мобільність

Укладено угоди про міжнародну академічну мобільність з 50
університетами
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 захисту
кваліфікаційної магістерської роботи та завершується видачею документу
встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням
кваліфікації: Магістр з міжнародних економічних відносин, освітня програма
Бізнес в Європейському Союзі .
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

