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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 051 «Економіка»

1 - Загальна інформація

Повна назва вищого 
навчального закладу та 
структурного підрозділу

Вінницький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного 
університету
Кафедра економіки та міжнародних відносин

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації 
мовою оригіналу

Ступінь вищої освіти «магістр» 
спеціальність «Економіка» 
спеціалізація «Міжнародна економіка»

Офіційна назва освітньої 
програми

«Міжнародна економіка»

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 
термін навчання 1 рік 4 місяці

Наявність акредитації Акредитована, Акредитаційна комісія України, до 01.07.2018
Цикл/рівень НРК України -  8 рівень, FQ-EHEA- другий hhkh,EQF-LLL- 7 

рівень
Передумови Освітній ступінь вищої освіти «бакалавр», «магістр», 

освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої 
програми

До 01.07.2018

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми

http://www.vtei.com.ua/index.php/ua/

2 - Мета освітньої програми

Формування сучасної системи професійних знань і навичок в сфері управління 
міжнародною економічною діяльністю, що необхідні для виконання функцій економіста з 
міжнародної економіки в приватному та державному секторах економіки.

3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за 
наявності))

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
Спеціальність 051 «Економіка»
Спеціалізація «Міжнародна економіка» 
Обов’язкова компонента ОП -47%;
Вибіркова компонента ОП - 30%;
Практична підготовка -  10%;
Підготовка випускної кваліфікаційної роботи 
та атестація -13%.

Орієнтація освітньої 
програми

Освітньо-професійна.
Структура програми опирається на сучасні наукові 
дослідження в галузі економіки, орієнтує на актуальні 
міжнародні аспекти, які враховують специфіку розвитку 
світового господарства, міжнародної торгівлі товарами та 
послугами, міжнародного руху капіталів, робочої сили та 
інтелектуальної власності, міжнародних фінансів, що 
дозволяє сформувати професійні, наукові, аналітичні, 
організаційні, управлінські, педагогічні і науково-дослідні 
компетентності, високий професіоналізм і ділову активність, 
здатність самостійно приймати рішення.

Основний фокус 
освітньої програми та

Вища спеціальна освіта за спеціальністю «Економіка» 
спеціалізацією «Міжнародна економіка»
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І

освітньої програми та 
спеціалізації

спеціалізацією «Міжнародна економіка»
Ключові слова: економіка, міжнародна економіка, світове 
господарство, міжнародні економічні відносини, 
зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Особливості програми Програма забезпечує підвищення рівня знань та навичок з 
реалізації міжнародної економічної діяльності шляхом 
забезпечення міждисциплінарної та багатопрофільної 
підготовки фахівців з збору, аналізу та поширенню 
інформації стосовно сучасних процесів розвитку міжнародної 
економіки. Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку 
сучасних економістів-міжнародників, які є ініціативними та 
здатними до швидкої адаптації до умов та викликів сучасного 
міжнародного економічного середовища.

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Випускники магістри спеціальності 051 «Економіка» 
за освітньою програмою «Міжнародна економіка» спроможні 
виконувати професійні роботи і займати посади визначені 
Національним класифікатором України «Класифікатор 
професій ДК 009:2010», зокрема:
— провідний спеціаліст в органах державного управління 
(міністерствах, відомствах, пов’язаних з ЗЕД);
— директор підприємства з масштабною 
зовнішньоторговельною діяльністю;
— менеджер ЗЕД на підприємствах з іноземними 
інвестиціями;
— логіст в філіях та дочірніх компаніях транснаціональних 
корпорацій;
— аналітик в українських та іноземних банках;
— спеціаліст в групах по реалізації в Україні програм 
міжнародних організацій;
— консультант-аналітик в комерційних структурах, що 
виходять на зовнішній ринок або залежать від імпорту 
товарів та послуг;
— науковий співробітник у науково-дослідних організаціях; 
викладач у ВНЗ.

Подальше навчання Можливість навчання за програмою третього циклу БС)- 
ЕНЕА, 9 рівня НРК України та 8 рівня ЕРЕ-ЬЬЬ

Викладання та 
навчання

Аудиторна та самостійна робота на засадах проблемно- 
орієнтованого навчання через комбінацію лекцій, наукових 
семінарів, лабораторних і практичних занять із ситуаційним 
вирішенням тематичних аналітико-практичних завдань, 
самостійна робота на основі літературних джерел, підготовка 
та захист випускних кваліфікаційних робіт.

Оцінювання Письмові екзамени, презентації індивідуальної роботи, 
поточний і підсумковий контроль, захист випускних 
кваліфікаційних робіт-.
6 - Програмні компетентності

Інтегральна
компетентність

Володіння фундаментальними знаннями і практичними 
навичками з міжнародного та фінансового менеджменту, 
міжнародних фінансів, розвитку світового господарства, 
функціонування міжнародного кредитного, фінансового і
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торгового ринків, вміння застосувати отримані знання для 
ефективного управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Загальні
компетентності (ЗК)

ЗК 1. Здатність здійснювати управління збором, аналізом та 
поширенням інформації стосовно сучасних процесів розвитку 
міжнародних економічних відносин (управлінська).
ЗК 2. Здатність аналізувати стан та розвиток міжнародних 
економічних відносин, зовнішньоекономічної діяльності 
країн, регіонів, підприємств (дослідницька).
ЗК 3. Здатність складати звіти та презентації про сучасний 
стан та розвиток міжнародних економічних відносин, 
зовнішньоекономічну діяльність країн, регіонів, підприємств 
(проектувальна).
ЗК 4. Здатність розробляти заходи для забезпечення 
належного рівня зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства, організації або регіону (організаційна).
ЗК 5. Здатність здійснювати перевірку розроблених заходів з 
реалізації зовнішньоекономічної діяльності підприємства, 
організації або регіону (контрольна).
ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи 
до їх реалізації (креативність).
ЗК 7. Здатність правильно тлумачити і застосовувати систему 
чинного законодавства.
ЗК 8. Здатність виявляти та вирішувати проблеми, приймати 
обґрунтовані рішення.

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК)

ФК 1. Здатність збирати, обробляти та аналізувати 
інформацію, що публікується у ЗМІ, Інтернет - порталах та 
медіа з використанням сучасних інформаційних технологій та 
програмних продуктів (практичні навички).
ФК 2. Здатність підбирати та ефективно використовувати 
сучасне програмне забезпечення для проведення аналітичних 
досліджень, прийняття рішень та презентації результатів 
професійної діяльності (обчислювальні навички).
ФК 3. Здатність приймати рішення у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності та нести відповідальність за 
їх реалізацію (лідерські навички).
ФК 4. Опанування основних теорій міжнародних 
економічних відносин, розуміння логіки розвитку та 
динаміки глобальних економічних процесів та розвитку 
світогосподарської системи й окремих регіонів світу 
(розвиток ерудиції).
ФК 5. Вміння складати аналітичні довідки, звіти та інші 
професійні документи (комунікаційні навички).
ФК 6. Вміння систематизувати та створювати професійну 
інформацію (аналітичні навички).
ФК 7. Здатність забезпечувати належний рівень якості 
управлінських продуктів, послуг чи процесів.
ФК 8. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне 
забезпечення управлінських процесів із використанням 
сучасних інформаційних ресурсів та технологій.
ФК 9. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку 
соціально-економічних систем на загальнодержавному, 
регіональному, місцевому та організаційному рівнях.
ФК 10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські 
рішення, в конфліктних ситуаціях.
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ФК 11. Здатність до розробки науково-обгрунтованих 
рекомендацій щодо отримання оптимальних соціально- 
економічних результатів.
ФК 12. Здатність ініціювати, організовувати та управляти 
інноваційними проектами на різних економічних рівнях.
ФК 13. Здатність адаптовувати й застосовувати сучасні 
моделі / підходи до економічного розвитку.
ФК 14. Використання міжнародного досвіду щодо 
проектування організаційних економічних структур.
ФК 15. Здатність отримувати науково-прикладні результати, 
що сприяють розв’язанню важливої теоретичної або 
прикладної проблеми в галузі економіки, які мають 
загальнонаціональне або світове значення.

7 - Програмні результати навчання
ПРН 1. Знати форми і напрямки розвитку міжнародних 
економічних відносин для проведення аналізу доцільності та 
ефективності участі суб'єктів МЕВ у зовнішньоекономічній 
діяльності.
ПРН 2. Розуміти методи аналізу стану світогосподарських 
зв'язків для прийняття відповідних управлінських рішень. 
ПРН 3. Розуміти технологію системного аналізу 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства (організації) 
або регіону.
ПРН 4. Знати методи формування стратегічних напрямів 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства 
(організації) або регіону та забезпечення їх міжнародної 
конкурентоспроможності.
ПРН 5. Розуміти методи аналізу ризиків 
зовнішньоекономічної діяльності.
ПРН 6. Знати методи просування товарів та послуг на 
зовнішні ринки.
ПРН 7. Розуміти технологію проведення 
зовнішньоекономічних угод та розрахунків по них.
ПРН 8. Знати методологію планування та прогнозування 
зовнішньоекономічної діяльності на макро- та макрорівнях 
господарювання.
ПРН 9. Вміти проводити пошук інформації та систематизацію 
даних, узагальнюючи їх, формувати висновки і пропозиції, 
викладати текст, виявляти ключові задачі, отримувати 
додаткові дані.
ПРН 10. Вміти визначати характеристики проблем у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності із врахуванням 
цивілізаційних, регіональних і національних особливостей, 
обираючи способи їх розв’язання.
ПРН 11. Вміти виступати з аналітичними доповідями, 
здійснювати прогнози з застосуванням різних математичних 
моделей.
ПРН 12. Вміти здійснювати комп’ютерне обробку, 
компонування данйх, перевіряючи їх достовірність, 
забезпечувати високу якість підготовки документів.
ПРН 13. Вміти використовувати усне і письмове мовлення 
українською та іноземними мовами із застосуванням 
професійної термінології.
ПРН 14. Вміти формувати цілі та критерії оптимізації,

7
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генерувати рішення у сфері зовнішньоекономічної діяльності 
в умовах невизначеності.
ПРН 15. Вміти застосовувати кореляційний аналіз, 
виявляючи закономірності, та здійснювати прогнозування за 
допомогою економіко-математичних методів.
ПРН 16. Вміти формувати стратегію міжнародної 
економічної діяльності підприємства.
ПРН 17. Розуміти взаємозв’язок державної політики та 
соціально-економічного розвитку країни, суспільства.
ПРН 18. Розуміти відмінності між відомими моделями 
економіки і ступенем впливу держави на економічні процеси 
у межах цих моделей.
ПРН 19. Здійснювати розроблення стратегії економічного 
розвитку території з врахуванням засад сталого розвитку.
ПРН 20. Вміти оцінити ефективність інформаційної 
економічної політики з урахуванням геополітичних факторів.

Кадрове забезпечення Проектна група: 1 доктор наук, професор, 2 кандидати наук, 
доценти.
Гарант освітньої програми: доктор економічних наук, 
професор.
Науково-педагогічний склад, залучені до реалізації освітньої 
складової освітньої програми є працівниками Вінницького 
торговельного економічного інституту КНТЕУ, мають 
науковий ступінь та вчене звання.

Матеріально-технічне
забезпечення

Використання комп’ютерних та спеціалізованих аудиторій 
ВТЕІ КНТЕУ.

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

Використання Системи управління навчанням МОСЮЬЕ 
ВТЕІ КНТЕУ та авторських розробок науково-педагогічних 
працівників

9 - Академічна мобільність
Національна кредитна 
мобільність

-

Міжнародна кредитна 
мобільність

-

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти
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2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність
2.1. П ерелік компонент ОП__________________________________ ___________

Код н/д Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна 
робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового

контролю

1 2 3 4
Обов’язкові компоненти ОП

ОК 1
Міжнародні стратегії економічного 
розвитку

6
Екзамен

ОК 2 Управління ризиками ЗЕД 6 Екзамен
О К З Міжнародний бізнес 6 Екзамен

ОК 4
Управління міжнародною 
конкурентоспроможністю підприємства

6
Екзамен

ОК 5 Фінансова стратегія підприємства 6 Екзамен

О К 6
Фінансовий менеджмент в міжнародному 
бізнесі

6
Екзамен

ОК 7 Міжнародний менеджмент 6 Екзамен

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 42
Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1
ВБ 1.1

Антикризове управління підприємством
6 Екзамен

ВБ 1.2 Економічна безпека підприємства 6 Екзамен
Вибірковий блок 2

ВБ 2.1 Іллегалізація зовнішньоекономічної 
діяльності

6
Екзамен

ВБ 2.2 Міжнародна безпека 6 Екзамен
Вибірковий блок 3

ВБ 3.1 Договірне право 9 Екзамен

ВБ 3.2 Міжнародне фінансове право 9 Екзамен

ВБ 3.3
Торговельні переговори і комерційна 
дипломатія 9 Екзамен

ВБ 3.4
Транснаціональне торгове право (Еех 
тегсаЮгіа) 9 Екзамен

Вибірковий блок 4
ВБ 4.1 Управління ризиками підприємства 6 Екзамен
ВБ 4.2 Інформаційні технології в реінжинірингу 

бізнес-процесів 6 Екзамен

ВБ 4.3 Статистичні методи прогнозування 6^ Екзамен

Загальний обсяг вибіркових компонент: 27
Практична підготовка

Виробнича (переддипломна) практика 9
Атестація

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи та 
захист

12

Загальний обсяг освітньої програми 90

9



Програма підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 051 
«Економіка» спеціалізації «М іжнародна економіка» освітньою програмою 
ступеня вищої освіти «магістр» загальним обсягом 90 кредитів ЄКТС 
передбачає оволодіння студентами 11 навчальних дисциплін, проходження 
виробничої (переддипломної) практики і проведення підсумкової атестації у 
формі випускного кваліфікаційного проекту та його захисту.

Навчальний план складається з двох частин. Перш а -  обов’язкові 
навчальні дисципліни, має обсяг 42 кредити ЄКТС (47%) і включає 7 
дисциплін; друга -  вибіркова частина включає 11 дисциплін з них на вибір 4 
дисципліни, 27 кредитів ЄКТС (30,0%) і містить 4 блоки.

Навчальний план передбачає виробничу (переддипломну) практику 9 
кредитів ЄКТС (10,0%), підсумкову атестацію -  випускна кваліфікаційна 
робота та захист 12 кредитів ЄКТС (13,0%).

Структурно-логічна схема підготовки магістрів зі спеціальності 051 
«Економіка» спеціалізації «М іжнародна економіка» представлена на 
рисунку.

2.2. Структурно-логічна схема ОПП
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Структурно-логічна схема ОП

І
ОК 1 Міжнародні стратегії 
економічного розвитку

ОК 2 Управління ризиками 
ЗЕД

ОК 3 Міжнародний бізнес

ВБ 1.2 Економічна безпека 
підприємства

ВБ 2.1 ІллегалізацІя
зовнішньоекономічної
діяльності

ВБ 1.1 Антикризове 
управління підприємством

ВБ 2.2 Міжнародна безпека

О К 4 Управління міжнародною 
конкурентоспроможністю

ОК 5 Фінансова стратегія 
підприємства

ВБ 3.1 Договірне право

ВБ 3.2 Міжнародне Фінансове право

В БЗ.З Торговельні переговори і 
комерційна дипломатія

ВБ 3.4 Транснаціональне торгове 
право (Lex mercatoria)

Виробнича (переддипломна) 
практика

\

ОК 6 Фінансовий менеджмент в 
міжнародному бізнесі

ОК 7 Міжнародний менеджмент

ВБ4.1 Управління ризиками 
підприємства

ВБ 4.2 Інформаційні технології в 
реінжинірингу бізнес-процесів

ВБ 4.3 Статистичні методи прогнозування

Підготовка випускної 
кваліфікаційної роботи та

захист



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здобувачів освітньої програми спеціальності 051 
«Економіка» спеціалізації «М іжнародна економіка» проводиться у формі 
прилюдного захисту випускної кваліфікаційної роботи та завершується 
видачею документу встановленого зразка про присудження їм кваліфікації: 
ступінь вищ ої освіти «магістр» спеціальності 051 «Економіка» за 
спеціалізацією «М іжнародна економіка».

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам
освітньої програми

ОК
 

1

ОК
 

2

о
к

з

ОК
 

4

ОК
 

5

О
К

6

ОК
 

7

ВБ
 

1.1

ВБ
 

1.
2

ВБ
 

2.
1

ВБ
 

2.
2

ВБ
 

3.
1

ВБ
 

3.
2

ВБ
 

3.
3

ВБ
 

3.
4

ВБ
 

4.
1

ВБ
 

4.
2

ВБ
 

4.
3

ЗК1 + + + + + + +
ЗК 2 + + + + + + + + +
ЗКЗ + + + + + +
ЗК 4 + + + + + + + + +
ЗК 5 + + + + +
ЗК6 + + + + - + +
ЗК 7 + + + + + + + + + +
ЗК 8 + + + + +
ФК 1 + + + + + + + + + +
ФК 2 + + + + + + + +
ФКЗ + + + +
ФК 4 + + + + + +
ФК 5 + + + + + + + + + +
ФК 6 + + + + +
ФК 7 + + + + + + +
ФК 8 + + + + + + +
ФК 9 + + + + +

ФК 10 + + + + + + +
ФК11 + + + + +
ФК 12 + + + + + + + +
ФК 13 + + + + + + +
ФК 14 + + + + +
ФК 15 + + + + +
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 
відповідними компонентами освітньої програми

ОК
 

1

ОК
 

2

о
к

з

ОК
 

4

ОК
 

5

О
К

6

ОК
 

7

ВБ
 

1.1

ВБ
 

1.
2

ВБ
 

2.
1

ВБ
 

2.
2

ВБ
 

3.
1

ВБ
 

3.
2

ВБ
 

3.
3

ВБ
 

3.
4

ВБ
 

4.
1

ВБ
 

4.
2

ВБ
 

4.
3

ПРН 1 + + + + + + + + + +
ПРН 2 + + + + +
ПРНЗ + + + + + +
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 + + + + + + +
ПРН 17 + + + + +
ПРН 18 + + +
ПРН 19 + + + +
ПРН 20 + + + *+ + + +
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РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програму «М іжнародна економіка» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», кваліфікація ступінь вищої 
освіти «магістр», спеціальність «Економіка», спеціалізація «М іжнародна

економіка»

В сучасних умовах глобалізації рівень відкритості економіки України є 
досить високим, що передбачає необхідність у підготовці 
висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у сфері 
економічного управління, що володіють комплексом спеціалізованих 
концептуальних знань, умінь і навичок для успіш ного виконання завдань 
фахової діяльності в сфері міжнародної економіки та розробки 
обґрунтованих пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності 
сучасних підприємств на міжнародному ринку.

В освітньо-професійній програмі визначений обсяг та термін навчання 
здобувачів освітнього ступеня «магістр», наведено загальні та фахові 
компетентності, перелік обов’язкових та вибіркових дисциплін, які 
передбачають поєднання теоретичних та практичних аспектів майбутньої 
професійної діяльності. Структура програми передбачає оволодіння 
базовими знаннями та практичними навичками щодо використання сучасних 
методів планування та аналізу міжнародної економічної діяльності 
підприємства, його зовнішніх зв ’язків в ринковому середовищі з 
використанням інформаційних технологій підтримки прийняття рішень в 
міжнародній економіці, методичних основ педагогічної і науково-дослідної 
діяльності за фахом

Освітньо-професійна програми підготовки здобувачів освітнього 
ступеня «магістр», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «М іжнародна економіка» за 
своєю структурою та змістом відповідає вимогам вищ ої школи та 
рекомендується до впровадження.

Рецензент:

Заступник директора Департаменту 
міжнародного співробітництва 
та регіонального розвитку Вінницької 
-  начальник управління розвитку 
підприємництва та централізованих
капіталовкладень Н.Н.Насіковська



РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програму «М іжнародна економіка» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», кваліфікація ступінь вищої 
освіти «магістр», спеціальність «Економіка», спеціалізація «Міжнародна

Метою підготовки фахівців у галузі міжнародної економіки є 

формування у здобувачів системного уявлення про стратегію, механізми, 

методи та інструменти міжнародної економічної діяльності на 

національному, регіональному, місцевому рівнях, шляхом вдосконалення 

системи економічного управління на основі кращих світових стандартів і, 

відповідно, підвищення рівня конкурентоспроможності країни.

В освітньо-професійній програмі визначений обсяг та термін навчання 

здобувачів освітнього ступеня «магістр», наведено загальні та фахові 

компетентності, перелік обов'язкових та вибіркових дисциплін, які 

передбачають поєднання теоретичних та практичних асцектів майбутньої 

професійної діяльності.

За своєю структурою, змістом рецензована освітньо-професійна 

програма відповідає вимогам вищої школи.

Освітньо-професійна програми підготовки здобувачів освітнього 

ступеня «магістр», галузі знань 05 «Соціальні га поведінкові науки» 

спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «М іжнародна економіка» за 

своєю структурою та змістом відповідає вимогам вищої школи та 

рекомендується до впровадження.

Рецензент:

Директор З'ОВ «Скорвідер «Авто» ЛТД»,

економіка»

м. Вінниця 1.М. Беседа


