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1. Загальна характеристика освітньої програми 
 

Мета освітньої програми 
Підготовка висококваліфікованих фахівців з поглибленим знанням 

професійної іноземної мови, які реалізують комплекс вмінь, навичок і 
фахових компетенцій на всіх рівнях міжнародної економічної діяльності - від 
корпоративного до глобального, враховуючи тенденції та перспективні 
напрями реалізації міжнародних економічних відносин і вимоги адаптації до 
глобальних вимог сучасного бізнесу. 

 
Програмні компетентності (загальні): 

 Когнітивна компетентність. Здатність до адекватного та глибокого 
пізнання суспільних процесів, розуміння закономірностей формування та 
розвитку економічних процесів на макро- та мікрорівнях у взаємозв’язку з 
розвитком політичних, культурних та інших процесів; наявність 
системного мислення, усвідомлення власних цілей, бажань і можливостей 
їх досягнення. 

 Комунікативна компетентність. Вміння зрозуміло та чітко висловлювати 
думки, переконувати, аргументувати, будувати докази, аналізувати, 
встановлювати міжособистісні зв’язки, обирати ефективний стиль 
спілкування у різних бізнес-ситуаціях, організовувати та підтримувати 
діалог.  

 Дослідницька компетентність. Здатність до критичного мислення, вміння 
ефективно використовувати сучасну методологію наукового пізнання та 
новітні методи наукових досліджень. Вміння самостійно проводити 
наукові дослідження і кваліфіковано й професійно відображати їх 
результати та положення, що вказують на наукову новизну, теоретичну 
значимість і практичну цінність отриманих результатів дослідження. 

 Якість та етичні зобов’язання. Вміння дотримуватись норм наукової етики 
щодо здійснення наукової діяльності та проведення власного наукового 
дослідження, включаючи критичну обізнаність та інтелектуальну чесність. 

 Вміння самостійно працювати, планувати і ефективно використовувати 
час, що сприяє поглибленню, розширенню і кращому засвоєнню знань, 
формуванню самостійності особистості  та розвитку її самоконтролю. 

 Міжособистісні навики та командна робота. Вміння формувати команду 
дослідників для вирішення локального завдання. Здатність ефективно 
працювати в команді, з експертами, у міжнародній групі.  

 Іншомовна комунікативна компетентність. Володіння навичками 
здійснення ефективного професійного спілкування іноземною мовою, а 
саме сформованість комунікативних умінь у чотирьох видах мовленнєвої 
діяльності (аудіюванні, читанні, мовленні, письмі). 

 
 
 



Програмні компетенції (фахові – відповідно спеціальності): 
 Мотиваційно-ціннісна компетентність. Наявність інтересу до 

поглибленого вивчення фахових дисциплін; усвідомлення значущості 
компетенцій, безпосередньо пов’язаних з міжнародною економічною 
діяльністю для професійної компетентності майбутньої професійної 
діяльності; прагнення до набуття конкурентоспроможних компетенцій, 
умінь і навичок; прагнення до особистісного самовизначення та 
самореалізації в професійному середовищі; об’єктивність і 
самокритичність в оцінці досягнутого рівня розвитку власної професійної 
компетентності. 

 Професієзнавча компетентність. Володіння системою знань з міжнародної 
економіки, міжнародних фінансів, міжнародного маркетингу, міжнародної 
торгівлі, міжнародної економічної діяльності України,міжнародного 
економічного права, соціально-гуманітарних, природознавчих дисциплін. 
Уміння застосовувати набуті професійно важливі теоретичні знання у 
професійній діяльності з оптимальною користю; вміння застосовувати 
пріоритетні компетенції, властиві галузі міжнародної економіки. 

 Інформаційно-аналітична компетентність. Вміння працювати з різними 
джерелами інформації стосовно сучасного стану, тенденцій і перспектив 
розвитку міжнародної економіки, сприймати, узагальнювати, аналізувати 
та критично оцінювати професійно важливу інформацію, приймати 
рішення у непередбачених ситуаціях із використанням інформаційних 
технологій та програмних продуктів; нести відповідальність за можливі 
наслідки діяльності в інформаційному просторі, наявність інформаційної 
культури. 

 Крос-культурна компетентність. Здатність налагоджувати комунікації з 
суб’єктами міжнародних економічних відносин;  вміння сприймати і 
розуміти специфічні поняття, ідеї, спосіб мислення, почуття та дії 
іноземних ділових партнерів під час взаємодії з ними; здатність 
передбачати конфліктні ситуації на інтеркультурологічному підґрунті та 
запобігати їм. 

 Управлінська компетентність. Здатність до оцінювання, інтерпретації та 
синтезу факторів, які визначають оптимальність рішень у сфері 
міжнародної економічної діяльності. Здатність і готовність спрямувати дії 
на розв’язання складних непередбачуваних завдань і проблем у сфері 
міжнародного бізнесу; виконувати функції керівника. Володіння 
методологією та технологією діагностики та самоаналізу, а саме: 
оцінювання обсягів, видів робот, планування фізичних і матеріальних 
витрат, моделювання власної діяльності; здатність виробити та прийняти 
рішення (виявляти цілі, формулювати проблему та критерії, генерувати 
альтернативи, оцінювати альтернативи за критеріями; вміння реалізувати 
рішення), володіння інноваційними управлінськими технологіями.  

 



 Організаційна компетентність. Володіння методологією та технологією 
забезпечення прийняття рішень під час здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності, реалізації управлінськихрішень, управління якістю та 
конкурентоспроможністю вітчизняноїпродукції на світовому ринку, 
забезпечення охорони праці та техніки безпеки, соціального захисту 
працівників, розроблення раціональних форм організації управління, 
формування колективу та керівництва ним. 

 Прогностична компетентність. Володіння методологією та технологією 
моделювання ситуацій у сфері міжнародної економічної діяльності; 
вміння аналізувати кризи та конфлікти; прогнозування можливих 
наслідків прийняття рішень; уміння розробляти та упроваджувати  
нововведення, плани розвитку та прогнози здійснення міжнародної 
економічної діяльності господарюючих суб’єктів. 

 Контрольна компетентність. Здатність і готовність здійснювати перевірку 
достовірності фактів, інформаційних повідомлень та адекватності моделей 
сучасного стану та розвитку міжнародного бізнесу. Володіння методами і 
прийомами контролю виконання зовнішньоекономічних операцій,  аналізу 
якісних показників результатів зовнішньоекономічної діяльності та її 
активності; аналізу і контролю процесів, що відображають реалізацію 
окремих функцій або їх груп. 

 
2. Перелік навчальних дисциплін освітньої програми 

№
п/п 

Назва дисципліни К-сть 
кредитів 

К-сть 
годин 

К-сть 
аудиторни
х годин 

К-сть  
годин на 
самостійне 
вивчення 

Форма 
контрол

ю 

Цикл загальної підготовки 
Обов’язкові навчальні дисципліни 

1 Глобальна економіка 4 120 30 90 Екзамен 
2 Соціальна відповідальність 4 120 30 90 Екзамен 
3 Педагогіка і психологія 

вищої школи 
3 90 30 60 Залік 

4 Інноваційний розвиток 
підприємства 

4 120 30 90 Екзамен 

Вибіркові навчальні дисципліни 
5 Методологія наукових 

досліджень/Організація 
управління навчальним 

процесом у ВНЗ 

3 90 30 60 Залік 

6 Облік і фінансова звітність 
за міжнародними стан-

дартами/ Облік зовнішньо-
економічної діяльності 

4 120 60 60 Екзамен 

7 Управління комуніка-
ціями та конфліктами/ 
Управління проектами 

3 90 30 60 Екзамен 

8 Фінансовий 
менеджмент/Страховий 

3 90 30 60 Екзамен 



менеджмент 
9 Інформаційні системи і 

технології управління 
організаціями/ 

Інтелектуальний бізнес 
 

3 90 30 60 Екзамен 

 Загалом 31 930 300 630  
Цикл професійної підготовки 

Обов’язкові навчальні дисципліни 
10 Міжнародний 

менеджмент 
5 150 45 105 Екзамен 

11 Управління міжнародною 
конкурентоспромож-

ністю 

4 120 42 78 Екзамен 

12 Міжнародні стратегії 
економічного розвитку 

4 120 30 90 Екзамен 

13 Іноземна мова профе-
сійного спрямування 

7 210 90 120 Залік 

14 Методика викладання 
економічних дисциплін 

3 90 30 60 Залік 

 Загалом 32 960 297 663  
Вибіркові навчальні дисципліни 

15 Міжнародний 
бізнес/Міжнародна 

торгівля 

4 120 45 75 Екзамен 

16 Митна справа / 
Міжнародна біржова 

торгівля 

3 90 35 55 Екзамен 

17 Міжнародна інвестиційна 
діяльність / Корпоративне 

управління 

3 90 35 55 Екзамен 

 Загалом 33 990 352 638  
 

Практична підготовка 
№ Вид діяльності Кількість кредитів Кількість годин 
1 Асистентська практика 6 180 
2 Переддипломна виробнича 

практика 
8 210 

 
3. Визначення форм атестації здобувачів вищої освіти за освітньою 

програмою 
Форма атестації здобувачів вищої 

освіти 
Атестація здійснюється у формі: 
 публічного захисту дипломної  

роботи. 
Вимоги до дипломної роботи Дипломну роботу виконують відповідно 

до Методичних рекомендації щодо 
виконання випускних кваліфікаційних 
робіт. 
Робота проходить перевірку на плагіат 

та оприлюднюється на офіційному сайті 
ЧНУ. 



4. Очікувані результати навчання (загальні): 
 

 Здатність формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку задачу, 
для її вирішення збирати необхідну інформацію та формулювати 
висновки, які можна захищати в науковому контексті.  

 Здатність проводити пошук інформації і систематизацію даних, 
узагальнювати інформацію, формувати висновки та пропозиції, викладати 
текст, виявляти ключові моменти, отримувати додаткові дані. 

 Спроможність застосовувати теоретичний аналіз наукових проблем та 
вміти здійснювати теоретичні узагальнення. 

 Спроможність самостійно працювати з навчально-методичною 
літературою і використовувати необхідні програмні продукти для аналізу і 
розв’язування професійних задач. 

 Обізнаність та відповідність науковим стандартам щодо точності та 
об’єму локалізованої документації, використаної та процитованої в 
завданнях і в завершальній дисертації. 

 Здатність працювати в групі продуктивно, відіграючи провідну роль в 
окремих випадках, головуючи під час дебатів та дискусій у міжнародній 
та мультикультурній групі. 

 Здатність виступати з аналітичними доповідями, здійснювати прогнози з 
застосуванням різних математичних моделей. 

 Спроможність здійснювати комп’ютерне оброблення, компонування 
даних, перевіряти їхню правильність, забезпечувати якість підготовлених 
документів. 

 Здатність застосовувати кореляційний аналіз, виявляти закономірності, 
здійснювати прогнозування за допомогою економіко-математичних 
методів. 

 Здатність використовувати усне та писемне мовлення українською та 
іноземними мовами з використанням професійної термінології. 

 Здатність презентувати написані тексти та робити презентації усно різного 
обсягу й складності рідною мовою чи іншою, потрібною для області 
спеціалізації. 

 Здатність застосовувати методи управління діяльністю, приймати 
управлінські рішення, володіти етичними нормами. 

 Здатність до критичного мислення та його застосування до аналізу 
результатів власного наукового дослідження, його наукової новизни, 
теоретичного та практичного значення. 

 Уміння з нових дослідницьких позицій формулювати методологічну базу 
власного наукового дослідження, усвідомлювати його актуальність, мету і 
значення для розвитку науки. 

 Уміння ефективно використовувати сучасну методологію наукового 
пізнання та новітні методи наукових досліджень. 



 Уміння та навички використовувати сучасні інформаційні та 
комунікативні технології при спілкуванні, обміні інформацією, зборі, 
аналізі, обробці, інтерпретації даних та представленні результатів. 

 Здатність працювати із науко метричними базами даних з метою 
виконання власного наукового дослідження та вміння використовувати 
Інтернет-технології для організації і забезпечення власної наукової, 
педагогічної та інноваційної діяльності у підготовці наукових публікацій, 
звітів, ділової та особистої документації. 

 Спроможність ефективно працювати як в команді, з експертами, так і 
самостійно. 

 Дотримуватись норм наукової етики щодо здійснення наукової діяльності 
та проведення власного наукового дослідження. 

 Знати й коректно посилатись на розробки вітчизняних та зарубіжних 
вчених, наукові школи та фундаментальні праці у галузі дослідження, 
формулювати мету власного наукового дослідження як складову загально 
цивілізаційного та загальноекономічного процесу. 

 Уміння використовувати методологію економічної науки та основні 
методи викладання у вищій школі. 

 Уміння проводити навчальні заняття (семінарські, лабораторні, практичні, 
індивідуальні та консультації). 

 Здатність проводити поточний модульний і підсумковий контроль якості 
підготовки студентів 

 
5.Очікувані результати (фахові – відповідно спеціальності) 

 
 Здатністьвизначати характеристики проблем у сфері 

зовнішньоекономічноїдіяльності із врахуванням цивілізаційних, 
регіональних та національнихособливостей та обирати способи їхнього 
розв’язання. 

 Здатність формувати цілі та критерії оптимізації, генерувати рішення у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності в умовах невизначеності. 

 Здатність усно використовувати іноземну мову у науково-діловій практиці 
(усний виступ на конференції, використання іноземної мови у ділових 
переговорах щодо комерціалізації результатів наукового дослідження, 
проведення іноземною мовою наукових та бізнес презентацій). 

 Уміння аналізувати тенденції економічного розвитку сучасної цивілізації. 
 Здатність науково обґрунтувати загальні основи та пояснювати явища і 

процеси економічного життя суспільства.  
 Здатність застосовувати економічні знання у виробленні шляхів 

формування, трансформації і розвитку соціально-орієнтованої сталої 
економічної системи суспільства. 

 Здатність оцінити стан та перспектив господарської та управлінської 
діяльності сучасного міжнародного підприємництва. 



 Здатність визначати, характеризувати елементи механізму 
функціонування та розвитку світової економіки. 

 Здатність аналізувати особливості формування, розвитку і сучасного 
існування міжнародних економічних відносин.  

 Здатність на основі системного підходу визначати та оцінювати наслідки 
впливу різноманітних факторів міжнародних економічних процесів 
(економічного зростання, циклічного розвитку). 

 Здатність спілкуватись іноземною мовою, складати ділові папери у сфері 
міжнародних економічних відносин. 

 Здатність використовувати теоретико-методологічні підходи філософії 
бізнесу на міжнародному рівні. 

 Уміння проводити пошукове і нормативне прогнозування шляхом 
використання загальних принципів математичного моделювання та 
прогнозування в міжнародному бізнесі та комплексних систем 
моделювання економічного розвитку країни. 

 Здатність визначати та надавати характеристику механізму впливу 
факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на стан та особливості 
господарської діяльності суб’єктів та економічних явищ і процесів на 
міжнародному рівні.  

 Уміння давати оцінку особливостям організації та ефективності 
функціонування основних сфер зовнішньоекономічної політики України. 

  Здатність використовувати на практиці основи міжнародного 
економічного права. 

 Здатність характеризувати суть міжнародних договорів, тлумачити норми 
чинного міжнародного економічного права, орієнтуватися в системі 
міжнародного економічного законодавства. 

 Здатність аналізувати форми міжнародних відносин, надавати 
характеристику їхнім суб’єктам, характеризувати суть зобов’язань, 
тлумачити чинне договірне законодавство й орієнтуватися в системі 
договірного законодавства. 

 Уміння впроваджувати основи міжнародного інвестиційного права при 
реалізації інвестиційних проектів. 

 Здатність визначати сутність міжнародних інвестицій, їхнє місце та роль у 
міжнародному бізнесі, визначати ризики давати оцінку міжнародним 
інвестиційним проектам, демонструвати механізм інвестиційної діяльності 
на міжнародному рівні. 

 Здатність виявляти особливості регулювання міжнародної інвестиційної 
діяльності на національному та міжнародному рівнях, системи методів, 
що застосовуються, також досліджувати інвестиційну позицію України. 

 Уміння проводити дослідження з транснаціоналізації світової економіки. 
 Спроможність визначення проблем транснаціоналізації української 

економіки, умов для розвитку міжнародного бізнесу в Україні та 
особливостей функціонування українських ТНК. 



 Здатність за результатами аналізу причинно-наслідкових зав’язків, що 
визначають економічний вибір, оцінки показників діяльності економічних 
мікросуб’єктів на міжнародному рівні, обґрунтовувати їх раціональну та 
ефективну поведінку у ринкових умовах. 

 Здатність застосовувати набуті знання з міжнародної економіки та 
навички мікроекономічного аналізу для прогнозування та розробки 
механізму і заходів господарчої та соціальної політики фірми на 
міжнародному рівні. 

 Здатність оцінити стан та перспективи міжнародної маркетингової 
діяльності на підприємстві, обґрунтовувати та визначати механізми 
ефективного управління міжнародною маркетинговою діяльністю на 
підприємстві. 

 Уміння застосовувати інструменти міжнародних маркетингових 
досліджень, розробляти пропозиції щодо удосконалення товарної, цінової, 
збутової, комунікаційної політики. 

 Здатність здійснювати аналіз виробничої структури підприємства та 
факторів, що її визначають як на національному, так і на міжнародному 
рівнях.  

 Здатність визначати передумови, оцінити фактори, визначати сутність та 
принципи виробничого кооперування на національному та міжнародному 
рівнях. 

 Здатність оцінити інституційне середовище та визначити найбільш 
ефективну форму виробничого кооперування на національному та 
міжнародному рівнях. 

 Здатність оцінювати місце України на світовому фінансовому ринку, 
валютну політику, а також заборгованість у системі міжнародних 
фінансів. 

 Здатність обґрунтувати та визначити механізми ефективного управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, країни. 

 Здатність встановлювати параметри оцінки ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності та визначати фактори, що обумовили 
стан та особливості розвитку національної економіки.  

 Спроможність здійснювати аналіз факторів і показників розвитку 
міжнародної економічної діяльності України. 

 Здатність аналізувати проблеми розвитку міжнародної економічної 
діяльності України, визначати тенденції розвитку, особливості 
регулювання, шляхи покращення міжнародної економічної діяльності 
України.  

 Здатність до розробки ефективних методів стимулювання господарської 
діяльності з урахуванням тенденцій розвитку та регулювання міжнародної 
економічної діяльності України.  

 Спроможність розробляти міжнародні програми співробітництва за 
участю суб’єктів міжнародної економічної діяльності України та 



оцінювати управлінську результативність дій щодо покращення 
міжнародної економічної діяльності України. 

 Здатність практичного застосування ключових аналітичних технік для 
оцінки стану інститутів і перспектив інституційних перетворень в 
суспільстві та економіці на національному та міжнародному рівнях.  

 Здатність моделювати інституційну поведінку міжнародних економічних 
агентів, аналізувати й оцінювати ефективність таких моделей, визначати 
механізми забезпечення інституційних процесів і перетворень в 
суспільстві та економіці України. 

 Здатність аналізувати регіональні напрямки і особливості стратегії та 
зовнішньої політики України. 

 Здатність оцінювати результати процесу ухвалення рішень в рамках 
міжнародних організацій, аналізувати особливості функціонування 
міжнародних організацій як суб’єктів міжнародних економічних відносин.  

 Здатність пояснювати основні причини та наслідки глобалізації світової 
економіки, обґрунтовувати головні причини участі держав у 
глобалізаційному процесі.  

 Здатність виявляти закономірності й особливості розвитку міжнародного 
інноваційного процесу, міжнародного науково-технічного обміну й 
аналізувати тенденції інноваційної діяльності міжнародних компаній. 

 Здатність визначати стан і тенденції розвитку інтеграційних процесів 
економічні ефекти, що виникають у результаті міжнародної економічної 
інтеграції, аналізувати та оцінювати економічне, політико-правове, 
суспільно-культурне середовище країн, що виступають учасниками 
міжнародної інтеграції. 

 Здатність виявляти закономірності та аналізувати основні тенденцій 
розвитку світового ринку, його коливання, циклічність, сезонність, 
прогнозувати тенденції його розвитку. 

 Здатність обґрунтувати та визначити механізм ефективного державного та 
міждержавного регулювання економіки.  

 Спроможність планувати та організовувати економічні дослідження, 
здійснювати економічну експертизу на базі сучасних методологічних 
підходів та відповідних нормативно-правових положень. 

 Уміння застосовувати теоретичні засади міжнародних відносин до 
пояснення сучасних соціально-економічних явищ і процесів. 

 Здатність формулювати дослідницькі гіпотези у сфері міжнародних 
економічних відносин, визначати способи їхньої перевірки та здійснювати 
їхню верифікацію. 

 


