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Освітньо-професійна програма «Міжнародна економічні відносини» 

підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» розроблена 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанов Кабінету 

Міністрів України: «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 

23.11.2011 № 1341, «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти» від 20.12.2015 № 1187 (в редакції 

постанови КМУ від 10.05.2018 № 347). 

 

Освітньо-професійна програма визначає передумови доступу до 

навчання, орієнтацію та основний фокус програм, обсяг кредитів ЄКТС, 

необхідний для здобуття освітнього рівня бакалавр, перелік загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст 

підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та 

вимоги до контрою якості вищої освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Профіль освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» 

(International Economic Relations)  

 1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

  

Університет державної фіскальної служби України. 

University of State Fiscal Service of Ukraine.  

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

 

Бакалавр з міжнародних економічних відносин 

(Bachelor of International Economic Relations) за 

освітньо-професійною програмою «Міжнародні 

економічні відносини/ International economy 

relations» 

 

 

Офіційна назва 

освітньої програми  

«Міжнародні економічні відносини» 

(International Economic Relations) 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми  

одиничний; 

240 кредитів; 3 р. 10 міс. 

unitary; 

240 credits; 3 years 10 months 

Наявність акредитації  Акредитаційна комісія України, Україна 

Сертифікат про акредитацію спеціальності серія НД, 

№ 1082265, від 17.05.2017 р., термін до 1.07.2022 р. 

 

Accreditation Commission of Ukraine, Ukraine 

Certificate of accreditation series НД, № 1082265, 

dated May 17, 2017, term till 1.07.2022. 

 

 

Цикл/рівень НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA – перший, EQF 

for LLL. - 6 рівень 

NRC of Ukraine - level 7, FQ-EHEA - the first, EQF for 

LLL. - Level 6 

 

Передумови  

 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за 

умови наявності повної загальної середньої освіти 

A person has the right to obtain a bachelor's degree 

provided that there is a complete secondary education 

Мова(и) викладання 

 

Українська 

Ukrainian 



Термін дії освітньої 

програми 

 

До наступного планового оновлення. 

Until the next scheduled update. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www.nusta.edu.ua/bakalavr3/ 

2 – Мета освітньої програми 

Забезпечення бакалавра фаховими знаннями з міжнародних економічних 

відносин, які формуються із всебічних і глибоких знань з історії та теорії 

міжнародних відносин, світової економіки та економіки України, основних 

принципів і тенденцій розвитку міжнародних економічних відносин, 

розуміння процесів їх реалізації, впевненості у необхідності всебічного 

нарощування цих знань у процесі здійснення своєї діяльності, майстерного 

уміння користуватися повним арсеналом засобів і прийомів при вирішенні 

будь-яких питань зовнішньополітичного, зовнішньоекономічного характеру. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область - Об’єкт вивчення: теоретичні і практичні 

аспекти реалізації міжнародних економічних 

відносин в глобальних умовах господарювання 

- Цілі навчання: здобуття студентами навиків в 

області міжнародної економіки із широким 

доступом до працевлаштування, підготовити 

студентів із особливим інтересом до певних 

областей міжнародної економічної діяльності в 

умовах інтеграції та глобалізації світової економіки 

- Теоретичний зміст предметної області: 

теорії, концепції, принципи і закономірності 

міжнародної економіки.  

- Методи, методики та технології: методи 

планування, організації, регулювання, аналізу 

міжнародної економічної діяльності, технології 

формування та передачі міжнародної економічної 

інформації, методики управління міжнародною 

економічною діяльністю для розробки та реалізації 

міжнародних економічних стратегій. 

- Обсяг навчальних дисциплін у %: 

-    45% Обов’язкові компоненти 

- 55% Вибіркові компоненти 

Обов’язкові навчальні дисципліни – 75%, з них: 

дисципліни загальної підготовки – 25,41%, 

професійної  підготовки – 44,58%, практична 

підготовка – 5%. 

Вивчення іноземної мови – 4,16%. 



- Дисципліни вільного вибору студента – 25%, з 

них ті, що розширюють: загальні 

компетентності – 3,75%, професійні – 

21,25%. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма. Базується на 

загальновідомих положеннях та результатах 

сучасних наукових досліджень з міжнародної 

економіки та орієнтує на актуальні спеціалізації, в 

рамках яких можлива подальша професійна кар’єра: 

зовнішня торгівля, міжнародне торговельне 

посередництво; міжнародна інвестиційна діяльність; 

міжнародна фінансова діяльність, міжнародне 

фінансове посередництво; міжнародний страховий 

бізнес; міжнародний консалтинг; державне 

регулювання та контроль зовнішньоекономічної 

діяльності; міжнародна дипломатична діяльність. 

 

Основний фокус 

освітньої програми  

Двосторонні і багатосторонні міжнародні 

економічні зв'язки, світові ринки, міжнародна 

економічна діяльність, міжнародні фінанси, 

зовнішня політика, міжнародний інформаційний 

обмін, регіональна інтеграція, ділова міжнародна 

комунікація. 

 

Особливості програми - Стажування та практика на підприємствах, що 

провадять зовнішньоекономічну діяльність; 

- Система дистанційного навчання 

 

 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування  

Сфера діяльності випускників: 

3411  Брокер  

3411 Дилер  

3411 Маклер біржовий  

3411 Фахівець з біржових операцій  

3411 Фахівець з фінансово-економічної безпеки  

3415 Агент  

3415 Агент комерційний  

3415 Агент торговельний  

3415 Представник торговельний  

3415 Торговець промисловий  

3415 Торговець роз'їзний  

3415 Торговець технічний  



3415 Уповноважений контори з імпорту худоби  

3415 Комівояжер  

3416 Закупник  

419 Інспектор торговельний  

3419 Організатор з постачання  

3419 Організатор із збуту  

3421 Торговельний брокер (маклер)  

3422Агент з митного оформлення 

3429 Ревізор комерційний  

3434 Асистент економіста-статистика  

3436.1 Помічник керівника підприємства (установи, 

організації)  

3436.2 Помічник керівника іншого основного 

підрозділу  

3436.3 Помічник керівника малого підприємства без 

апарату управління  

3439 Аташе  

3439 Віце-консул  

3439 Посланник  

3439 Ревізор  

3439 Секретар дипломатичного агентства  

3441 Інспектор митний  

3442 Державний податковий інспектор  

3449 Інспектор з експорту  

Field of activity of graduates: 

3411 Broker 

3411 Dealer 

3411 Stock Broker 

3411 Specialist in stock trading 

3411 Specialist in financial and economic security 

3415 Agent 

3415 Agent commercial 

3415 Agent Trading 

3415 Representative of trading 

3415 Trader industrial 

3415 Distributor Merchant 

3415 Trader Technical 

3415 Authorized office for import of cattle 

3415 The Survivor 

3416 Purchaser 

419 Inspector of Trading 

3419 Delivery Organizer 

3419 Organizer for sales 

3421 Trading broker (broker) 

3422Agent for customs clearance 



3429 Inspection commercial 

3434 Assistant economist-statistician 

3436.1 Assistant to the head of the enterprise 

(institution, organization) 

3436.2 Assistant to the head of another main unit 

3436.3 Assistant to the manager of a small business 

without a management unit 

3439 Attaché 

3439 Vice-Consul 

3439 The Messenger 

3439 Auditor 

3439 Secretary of the diplomatic agency 

3441 Inspector Customs 

3442 State Tax Inspector 

3449 Inspector for exports 

Подальше навчання  - підготовка на 8-ому  кваліфікаційному рівню НРК 

України; 

- освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії, 

що містять додаткові наукові та освітні компоненти. 

- preparation for the 8th qualification level of the NRC 

of Ukraine; 

- educational programs, research grants and 

scholarships, which include additional scientific and 

educational components. 

 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Основними підходами до викладання та навчання 

студентів є: 

- використання лекційних курсів, семінарів та 

консультацій із запланованих дисциплін; 

- самостійна робота з джерелами інформації у 

бібліотеці університету та у наукових бібліотеках 

України; 

- використання електронних ресурсів за допомогою 

мережі Інтернет; 

- індивідуальні консультації викладачів; 

- інформаційна підтримка щодо участі студентів у 

наукових конференціях, конкурсах наукових робіт, 



олімпіадах, конкурсах на отримання наукових 

стипендій і грантів. 

 

Оцінювання Поточний контроль знань проводиться у формі 

письмової роботи (тестів), роботи практичних 

заняттях, виступів на семінарах та конференціях, 

підготовки наукових звітів. 

Підсумковий контроль знань у вигляді 

екзамену/диференційованого заліку проводиться у 

формі письмової роботи.  

Обов’язковою компонентом теоретичної та 

практичної підготовки бакалаврів з міжнародних 

економічних відносин є курсова робота (за 

фаховими дисциплінами) та виробнича практика. 

Формою контролю вище зазначених робіт є усні 

презентації. 

Атестація: складання випускного кваліфікаційного 

екзамену. 

 

6 –Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність (ІК) 

ІК.1 Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у сфері міжнародної 

економічної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій та методів 

міжнародної економіки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК.2.1.   Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; 

ЗК.2.2.  Володіти способами і методами 

багатофакторного аналізу ринкової поведінки 

суб’єктів господарювання та їх використання у 

наукову і практичну діяльність; 

ЗК.2.3. Здатність застосовувати знання в практичних 

ситуаціях; 

ЗК.2.4.  Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій; 

ЗК.2.5.  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел; 

ЗК.2.6.  Здатність виявляти, ставити та вирішувати 



проблеми; 

ЗК.2.7.   Здатність приймати обґрунтовані рішення; 

ЗК.2.8. Володіння державною та, як найменш, 

однією з іноземних мов на рівні професійного і 

побутового спілкування; 

ЗК.2.9.  Перекладати та реферувати фахову 

літературу рідною та іноземною мовами; 

ЗК.2.10.  Базові знання основ філософії, психології, 

педагогіки, що сприяють розвитку загальної 

культури й соціалізації особистості, схильності до 

етичних цінностей, знання вітчизняної історії, 

економіки й права, розуміння причинно-наслідкових 

зв'язків розвитку суспільства й уміння їх 

використовувати в професійній і соціальній 

діяльності; 

ЗК.2.11. Забезпечувати гармонійне поєднання 

економічних, психологічних і адміністративних 

методів керівництва, єдності та колегіальності, 

матеріальних та моральних стимулів, а також 

зміцнення відповідальності кожного працівника за 

доручену справу і за підсумки робіт; 

ЗК.2.12.  Усвідомлення цінності мовно-

комунікативних знань для здійснення професійної 

діяльності; 

ЗК.2.13.  Здатність застосовувати мовно-

комунікативні знання в професійній діяльності; 

ЗК.2.14.  Здатність формулювати мету і завдання 

професійного спілкування; 

ЗК.2.15.  Аналізувати англомовні джерела для 

отримання даних, необхідних для виконання 

професійних завдань та прийняття професійних 

рішень; 

ЗК.2.16. Описати призначення і можливості 

використання прикладного програмного 

забезпечення пакету MS Office 2013 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Publisher, OneNote, Outlook) в 

економічній діяльності. 

 

 



Спеціальні 

компетентності 

спеціальності (СК) 

СК 1 Вільне володіння іноземною мовою, в тому 

числі мовою професійного спілкування. 

СК 2 Уміння визначати перспективи розвитку 

економічних відносин між державами;  

СК 3 Володіння  принципами,  на  яких  будується  

міжнародна економічна діяльність України та країн 

світу. 

СК 4 Уміння організовувати міжнародну 

торговельну діяльність, міжнародні торговельні 

операції, аналізувати та прогнозувати  кон’юнктуру 

світових та регіональних ринків товарів та послуг. 

СК 5 Знання принципів оподаткування в зарубіжних 

країнах та вміння оптимізувати податкове 

навантаження підприємства, що здійснює 

виробничу діяльність в декількох країнах. 

СК 6 Володіння технікою ведення дипломатичних 

та комерційних переговорів.  

СК 7 Уміння визначати доцільність проведення 

операцій на фондовому ринку,  інвестицій у цінні 

папери, трастових, лізингових, факторингових та 

фінансових операцій з іпотекою.  

СК 8 Розуміння системи  державних  органів,  

структури,  функцій, компетенцій  і  порядку  

діяльності  регулювання  економічних  та  правових 

відносин між державами.  

СК 9 Здатність  використовувати  на  практиці 

теоретичні  положення для аналізу та визначення 

ефективності проведення фінансових операцій. 

СК 10 Здатність оцінювати інвестиційну 

привабливість країни,  регіону, галузі та 

підприємства. 

СК 11 Володіння знаннями українського  права  і  

законодавства, Конституції України; директивних 

документів Верховної Ради і Кабінету Міністрів 

України з питань зовнішньоекономічних відносин 

між державами. 

СК 12 Володіння  принципами  функціонування  

політичної  системи, економічного розвитку як 

українського суспільства, та інших держав світу.  

СК 13 Володіння  знаннями  економічних  законів  

та  закономірностей,  що діють в просторовій 

організації світової економіки та міжнародних 

відносинах.   

СК 14   Здатність передбачати перспективи розвитку 

галузей національної економіки, окремих 



підприємств в умовах ринкових відносин;  

СК 15 Здатність використовувати  мовний етикет у 

професійній комунікації; 

 

Фахові компетентності 

(ФК)  

ФК 1 Володіння методами економічного та 

математичного аналізу в  галузі світового 

господарства та міжнародних економічних відносин. 

ФК 2 Розуміння  закономірностей,  особливостей і 

тенденцій розвитку  світової економіки.  

ФК 3 Здатність аналізувати історію розвитку 

світової економіки, її сучасний стан та  

функціонування міжнародних економічних 

відносин.   

ФК 4 Здатність  управління  міжнародною 

економічною  діяльністю  підприємств та їх 

підрозділів. 

ФК 5 Розуміння сутності, особливостей формування 

та розвитку міжнародних валютно-кредитних 

відносин.  

ФК 6 Уміння здійснювати облік,  валютно-

фінансове та банківське обслуговування 

зовнішньоекономічних операцій. 

ФК 7 Розуміння сутності міжнародної економічної 

інтеграції, основ, на яких розвиваються економічні 

відносини між різними державами. 

ФК 8 Здатність використовувати різні види та 

форми професійного спілкування; 

ФК 9 Здатність застосовувати техніку ділового 

спілкування;  

ФК 10 Здатність визначати  стратегію й тактику 

професійної комунікації; 

ФК 11 Здатність укладати документи офіційно-

ділового стилю; 

ФК 12 Здатність здійснювати усну (публічний 

виступ, ділова бесіда, нарада, перемовини, 

презентації) та писемну професійну комунікацію; 

ФК 13 Здатність здійснювати службове листування 

та електронні комунікації; 

ФК 14  Здатність оперувати професійною 

термінологією; 

ФК 15 Володіти культурою усного та писемного 

фахового мовлення; 

ФК 16Здатність досліджувати статистичні дані 

економічного змісту засобами Excel, Access, VBA та 

засобами хмарних технологій; 



 

7 – Програмні результати навчання  (ПРН) 

Знання і розуміння: 

ПРН.1 Визначати характеристики 

проблемних ситуацій у міжнародних 

відносинах, враховувати 

цивілізаційні, регіональні та 

національні особливості міжнародних 

криз і конфліктів, формувати 

аналітичні схеми конфліктів, 

вибирати шляхи, методи та способи 

урегулювання та розв’язування 

міжнародних конфліктів. 

ПРН.2 Використовувати знання про 

світові політичні та адміністративні 

системи, діяльність міжнародних та 

неурядових організацій і приймати 

участь у їх діяльності 

ПРН.3 Уміти проводити 

фактографічний, семантичний, 

ситуаційний пошук міжнародної 

економічної інформації і на базі 

отриманих результатів проводити 

систематизацію даних, виявляти 

ключові моменти, отримувати 

додаткові дані. 

ПРН.4 Вміти формувати мету 

інформаційно-аналітичного 

дослідження світових товарних 

ринків; розробляти план та програми 

аналітичного дослідження світових 

товарних ринків; формувати поняття, 

давати їх визначення; збирати факти; 

створювати емпіричну базу; 

тлумачити факти;  формувати та 

перевіряти гіпотези; формулювати 

висновки. 

ПРН.5 Вміти виявляти проблемні 

ситуації у міжнародній економічній 

діяльності; формувати цілі та критерії 

оптимізації міжнародній економічної 

діяльності; генерувати альтернативні 

Knowledge and understanding: 

 

PRN.1. To define the characteristics of 

problem situations in international 

relations, to take into account 

civilizational, regional and national 

peculiarities of international crises and 

conflicts, to formulate analytical 

schemes of conflicts, to choose the ways, 

methods and methods for resolving and 

resolving international conflicts. 

 

PR.2. Use knowledge and participation 

in world political and administrative 

systems, activities of international and 

non-governmental organizations 

 

 

PRN.3. To be able to conduct a factual, 

semantic, situational search of 

international economic information and, 

based on the results obtained, to 

systematize data, identify key points, 

obtain additional data. 

 

 

PRN.4 To be able to formulate the 

purpose of information analytical 

research of world commodity markets; to 

develop a plan and programs of 

analytical research of world commodity 

markets; to form concepts, to give their 

definition; collect facts; create an 

empirical basis; to interpret facts; to form 

and test hypotheses; to formulate 

conclusions. 

 

 

PRN.5 To be able to identify problem 

situations in international economic 

activity; to formulate goals and criteria 

for optimizing international economic 

activity; generate alternative solutions; 



рішення; враховувати невизначеність і 

випадковість; здійснювати 

багатокритеріальну оптимізацію, 

застосовувати теорію ігор та 

колективне й кооперативне прийняття 

рішень. 

ПРН.6 Вміти аналізувати історичні 

корені виникнення конкретних 

ситуацій в міжнародних економічних 

відносинах України з іншими 

країнами світу, виявляти проблемні 

питання розвитку відносин між 

країнами та виокремлювати 

національні інтереси України. 

ПРН.7 Розуміти тенденцій 

глобалізації міжнародної торгівлі; 

володіти методами аналізу  

міжнародної торгівлі; мати практичні 

навички організації міжнародних 

торговельних операцій; вміти 

проводити міжнародні ділові 

переговори та укладати міжнародні 

комерційні контракти; застосовувати 

інструменти регулювання 

міжнародних торговельних відносин. 

ПРН.8 Визначати передумов та 

соціально-економічних наслідки та 

ефекти інтеграційних процесів; 

обґрунтовувати доцільність і 

стратегічні пріоритети участі України 

в інтеграційних процесах 

ПРН.9 Визначати рівень розвитку 

національного, регіонального та 

світового  фінансових ринків; ключові 

політичні, законодавчо-регулятивні, 

економічні і  соціальні умови 

проведення міжнародних фінансових 

операцій, виявляти можливі ризики їх 

проведення і заходи запобігання. 

ПРН.10 Складати огляди та реферати 

за іноземними інформаційними 

матеріалами при цьому визначати 

take into account uncertainty and chance; 

implement multicriteria optimization, 

apply game theory and collective and 

cooperative decision-making. 

 

 

PRN6. To be able to analyze the 

historical roots of the emergence of 

specific situations in international 

economic relations of Ukraine with other 

countries of the world, to identify 

problematic issues of development of 

relations between the countries and to 

distinguish Ukraine's national interests. 

 

PRN.7 Understand the trends of 

globalization of international trade; own 

methods of analysis of international 

trade; have practical skills in organizing 

international trade operations; be able to 

conduct international business 

negotiations and conclude international 

commercial contracts; apply instruments 

of regulation of international trade 

relations. 

 

 

PRN.8 Determine the preconditions and 

socio-economic implications and effects 

of integration processes; To substantiate 

expediency and strategic priorities of 

Ukraine's participation in integration 

processes 

 

PRN.9. Determine the level of 

development of the national, regional 

and world financial markets; key 

political, legislative, regulatory, 

economic and social conditions for 

conducting international financial 

transactions, identify possible risks of 

their conduct and prevention measures. 

 

PRN.10. To compile reviews and  

abstracts on foreign information 



інформаційні потреби адресата 

(замовника); вибирати джерела 

інформації; збирати фактографічну та 

документальну інформацію; 

виконувати усний та письмовий 

переклад; узагальнювати інформацію; 

формувати висновки та пропозиції; 

викладати текст 

ПРН.11 Аналізувати екологічний стан 

середовища та запропонувати 

можливі шляхи оптимізації еколого-

економічних систем під час 

євроінтеграційних процесів; 

Застосування знань і розумінь: 

ПРН.12 Володіти методами аналізу 

інвестиційних проектів, поведінки 

міжнародних економічних агентів та 

фінансових ринків; практичними 

навичками управління міжнародними 

інвестиційними портфелями та їх 

оптимізації; уміти використовувати 

сучасні методи управління 

корпоративними фінансами для 

вирішення стратегічних завдань; 

ПРН.13 Володіти системними 

знанням правових засади побудови і 

функціонування ЄС; знати 

інструменти горизонтальних, 

секторальних, зовнішніх  політик ЄС; 

уміти визначати механізми співпраці 

країн ЄС і України; здатність 

визначати сутність стратегії розвитку 

зовнішніх відносин ЄС. 

ПРН.14 Володіння навичками 

застосування інструментів реалізації 

податкової та митної політики, а 

також розробки рекомендацій щодо 

напрямів вдосконалення механізму їх 

дії. 

ПРН.15 Вміти оцінювати стан і 

тенденції розвитку міжнародних 

транспортних перевезень; 

організовувати міжнародні 

транспортні перевезень; розробляти 

materials while defining the information 

needs of the addressee (customer); 

choose sources of information; collect 

factual and documentary information; 

perform oral and written translation; 

generalize information; to form  

conclusions and suggestions; text out 

 

PRN.11. To analyze the environmental 

state of the environment and to propose 

possible ways of optimizing ecological 

and economic systems during the 

European integration processes; 

 

Application of knowledge and 

understanding: 

PRN.12. To have methods of analysis of 

investment projects, behavior of 

international economic agents and 

financial markets; practical skills of 

management of international investment 

portfolios and their optimization; be able 

to use modern methods of corporate 

finance management to solve strategic 

tasks; 

PRN.13 To have a systematic knowledge 

of the legal basis for the construction and 

functioning of the EU; to know the tools 

of horizontal, sectoral, and foreign policy 

of the EU; be able to determine the 

mechanisms of cooperation between the 

EU and Ukraine; the ability to determine 

the essence of the strategy of 

development of external relations of the 

EU. 

PRN.14 Knowledge of the use of tools 

for implementing tax and customs 

policies, as well as developing 

recommendations for ways to improve 

their mechanism of action. 

 

PRN.15. To be able to assess the state 

and trends of international transport; to 

organize international transport 

transportations; to develop logistic 



логістичні стратегії у 

зовнішньоекономічній діяльності; 

володіти методами оптимізації 

транспортних процесів під час 

міжнародних перевезень 

Формування суджень: 

ПРН.16 Володіти фундаментальними 

знаннями та навичками щодо 

національних міжнародних 

економічних процесів та 

закономірностей функціонування та 

розвитку міжнародної економіки. 

ПРН.17 Вміти обґрунтовувати та 

реалізовувати стратегії cталого 

екологобезпечного розвитку 

підприємств/корпорацій, країни і 

регіонів в умовах глобалізації;  

ПРН.18 Використовувати усне та 

писемне мовлення державною та 

іноземними мовами з використанням 

специфічних термінів 

ПРН.19 Вміти адаптувати програмний 

інструментарій фахівця з 

міжнародних відносин, зокрема: 

модифікувати існуючі пакети 

прикладних програм для 

автоматизації рутинних робіт; 

створювати електронні форми 

введення інформації;  складати 

програмні модулі з використанням 

VBA, java-script та інших методів. 

 

strategies in foreign economic activity; 

To possess methods of optimization of 

transport processes during international 

transportations 

 

Formation of judgments: 

 

PRN.16 To possess the fundamental 

knowledge and skills concerning national 

international economic processes and 

regularities of the functioning and 

development of the international 

economy. 

PRN.17. To be able to substantiate and 

implement strategies for sustainable eco-

sustainable development of enterprises / 

corporations, countries and regions in the 

context of globalization; 

PRN.18 Use oral and written 

broadcasting in state and foreign 

languages using specific terms. 

 

PRN.19. To be able to adapt the 

programmatic tools of a specialist in 

international relations, in particular: to 

modify existing software packages for 

automation of routine work; create 

electronic forms of information input; 

Make software modules using VBA, 

java-script and other methods. 

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Характеристика кадрового забезпечення:  

1. В університеті ДФС України у 2014 році 

створено кафедру міжнародної економіки, яка 

входить до складу Інституту економіки, 

оподаткування та митної справи.  

2. За підготовку здобувачів вищої освіти 

покладено відповідальність на наступних науково-

педагогічних працівників кафедри міжнародної 



економіки: 

- Белінська Я.В. – д.е.н., професор; 

- Чернова О.В. – к.е.н., доцент; 

- Коляда О.В. - к.е.н., доцент. 

3. Завідувач кафедри міжнародної економіки, 

Белінська Я.В. має вчене звання професора кафедри 

міжнародної економіки та підприємництва (диплом 

№ 007185 від 10.11.2011р.) та стаж науково-

педагогічної та наукової роботи більше 20 років.  

4. Проведення лекцій зі спеціальності 292 

«Міжнародні економічні відносини» з навчальних 

дисциплін забезпечують науково-педагогічні 

працівники кафедри, які працюють за основним 

місцем роботи.  

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Наявність матеріально-технічного 

забезпечення:  

1. Приміщення для проведення навчальних 

занять та контрольних заходів – 2,4 кв. метрів на 

одну особу.  

2. Мультимедійне обладнання для 

одночасного використання в навчальних аудиторіях 

– 30% від загальної кількості.  

3. Комп’ютерні робочі місця, лабораторії,  

обладнання необхідне для виконання навчальних 

планів. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Доступ до баз даних періодичних наукових видань 

англійською мовою відповідного профілю 

«Міжнародні економічні відносини».  

 Офіційна веб-сторінка кафедри міжнародної 

економіки на якій розміщено основну інформацію 

про її діяльність - http://www.nusta.edu.ua/inst-econ-

all-kaff/#1482332320771-17e80216-0dfb 

Електронний ресурс кафедри міжнародної 

економіки, який містить навчально-методичні 

матеріали з навчальних дисциплін навчального 

плану спеціальності «Міжнародні економічні 

відносини» розміщено на порталі дистанційної 

освіти Moodle Університету ДФС України. 

Кафедра міжнародної економіки має наступне 



навчально-методичне забезпечення:  

Навчальний план зі спеціальності 292 «Міжнародні 

економічні відносини» та пояснювальна записка до 

нього.  

Робоча програма з кожної навчальної дисципліни 

навчального плану спеціальності «Міжнародні 

економічні відносини», в тому числі опис 

навчальної дисципліни, результати навчання, 

програма, тематичний план навчальної дисципліни, 

теми семінарських (практичних) занять, завдання 

для самостійної роботи, індивідуальні завдання, 

методи контролю, схема нарахування балів, 

рекомендована література (основна, допоміжна), 

інформаційні ресурси в Інтернеті.  

Ззабезпечений навчальний конвент з кожної 

дисципліни (конспект або розширений план лекцій), 

плани практичних (семінарських) занять, завдання 

для лабораторних робіт, самостійної роботи, 

питання, задачі, завдання або кейси для поточного 

та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, 

комплексної контрольної роботи, післяатестаційного 

моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної 

дисципліни.  

Програма практичної підготовки, робоча програма 

виробничої практики.  

Навчальні матеріали з кожної навчальної 

дисципліни навчального плану освітньо-професійної 

програми «Міжнародні економічні відносини», в 

тому числі підручники, навчальні посібники, 

конспекти лекцій згідно з переліком рекомендованої 

літератури з розрахунку один примірник на п’ять 

осіб фактичного контингенту студентів або їх 

наявність в електронній формі для необмеженої 

кількості користувачів.  

Методичні матеріали для проведення атестації 

здобувачів вищої освіти 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між УДФСУ та 

університетами України. Допускаються 



індивідуальні угоди про академічну мобільність для 

навчання та проведення досліджень в університетах 

та наукових установах України. До керівництва 

науковою роботою здобувачів залучені провідні 

фахівці університетів України на умовах 

індивідуальних договорів. Кредити, отримані в 

інших університетах України, перезараховуються 

відповідно до довідки про академічні мобільність. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонньої договору між УДФСУ та 

Академічним співтовариством Михайла 

Балудянського (Словаччина) передбачається спільна 

підготовка студентів. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

_ 

  

 



 

 

 

2. Перелік компонент освітньої програми (Додаток 1)  

 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої 

програми(навчальні дисципліни, 

курсові проекти(роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів/годин 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1 Історія України: європейський 

вимір 

3/90 Екзамен 

ОК 2 Ділова українська мова 3/90 Екзамен 

ОК 3 Культура українського народу 3/90 Екзамен 

ОК 4 Економічна інформатика 5/150 Екзамен 

ОК 5 Економічна теорія (мікроекономіка, 

макроекономіка, політекономія ) 

12/360 Екзамен 

ОК 6 Вища та прикладна математика 9/270 Екзамен 

ОК 7 Філософія 3/90 Екзамен 

ОК 8 Статистика 4/120 Залік 

ОК9 Безпека життєдіяльності  (модуль 1 

"Безпека життєдіяльності", модуль 

2 "Цивільний захист", модуль 3 

"Охорона праці") 

3/90 Залік 

ОК 10 Екологія 3/90 Екзамен 

ОК 11 Економіко-математичні методи та 

моделі 

3/90 Екзамен 

ОК 12 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

10/300 Екзамен 

ОК 13 Фізичне виховання 9/270 Залік 

ОК 14 Міжнародні відносини 3/90 Екзамен 



ОК 15 Теорія та історія міжнародних 

економічних відносин 

3/90 Екзамен 

ОК 16 Міжнародні організації 5/150 Екзамен 

ОК 17 Гроші і кредит 3/90 Екзамен 

ОК 18 Економіка підприємства 5/150 Екзамен 

ОК 19 Аналіз господарської діяльності 3/90 Екзамен 

ОК 20 Регіональна економіка 3/90 Екзамен 

ОК 21 Фінанси 5/150 Екзамен 

ОК 22 Бухгалтерський (фінансовий) облік 4/120 Екзамен 

ОК 23 Міжнародна економіка 12/360 Екзамен 

ОК 24 Податкова система 4/120 Екзамен 

ОК 25 Економіка зарубіжних країн 5/150 Екзамен 

ОК 26 Менеджмент 5/150 Екзамен 

ОК 27 Міжнародні фінанси 5/150 Екзамен 

ОК 28 Митна справа 4/120 Екзамен 

ОК 29 Світові товарні ринки 5/150 Екзамен 

ОК 30 Міжнародна інвестиційна 

діяльність 

4/120 Екзамен 

ОК 31 Основи фінансових розслідувань 3/90 Залік 

ОК 32 Міжнародна економічна діяльність 

України 

6/180 Екзамен 

ОК 33 Маркетинг 3/90 Екзамен 

ОК 34 Міжнародна торгівля 5/150 Екзамен 

ОК 35 Адміністрування податків і 

платежів 

3/90 Екзамен 

ОК 36 Основи оподаткування 4/120 Залік 

 



Вибіркові компоненти ОП* 

Вибірковий блок 1 (студент обирає 1 дисципліну в кожному семестрі)  

ВБ 1.1. Правознавство 3/90 Залік 

ВБ 1.2. Риторика 3/90 Залік 

ВБ 1.3. Релігієзнавство 3/90 Залік 

ВБ 1.4. Господарське законодавство 3/90 Залік 

ВБ 1.5. Теорія держави і права України 3/90 Залік 

ВБ 1.6. Ділова іноземна мова 3/90 Залік 

ВБ 1.7. Культура ділового спілкування 3/90 Залік 

ВБ 1.8. Політологія 3/90 Залік 

ВБ 1.9. Психологія 3/90 Залік 

ВБ 

1.10. 
Друга іноземна мова 3/90 Залік 

ВБ 

1.11. 

Економіка праці і соціально-

трудові відносини 

3/90 Залік 

ВБ 

1.12. 
Етика бізнесу 3/90 Залік 

ВБ 

1.13. 
Конфліктологія 3/90 Залік 

ВБ 

1.14. 
Логіка 3/90 Залік 

ВБ 

1.15. 
Соціологія 3/90 Залік 

ВБ 

1.16. 
Діловий етикет 3/90 Залік 

Вибірковий блок 2 (студент обирає 1 дисципліну в кожному семестрі) 

ВБ 2.1. Ділова іноземна мова 3/90 Залік 

ВБ 2.2. Друга іноземна мова 3/90 Залік 

ВБ 2.3. Інформаційні системи і технології в 

міжнародному бізнесі** 

3/90 Залік 

ВБ 2.4. Ризикологія 3/90 Залік 

Вибірковий блок 3 (студент обирає 1 дисципліну в кожному семестрі) 

ВБ 3.1. Державне регулювання 5/150 Екзамен 



міжнародних економічних відносин 

ВБ 3.2. Наддержавне регулювання 

міжнародних відносин 

5/150 Екзамен 

ВБ 3.3. Європейська інтеграція 4/120 Залік 

ВБ 3.4. Європейські регіональні студії 4/120 Залік 

ВБ 3.5. Міжнародні фінансові ринки 4/120 Залік 

ВБ 3.6. Навчальний практикум з 

Міжнародної економіки 

4/120 Залік 

ВБ 3.7. Інвестування 3/90 Екзамен 

ВБ 3.8. Проектний менеджмент 3/90 Екзамен 

ВБ 3.9. Транснаціональні корпорації 4/120 Екзамен 

ВБ 

3.10. 
Глобалістика 

4/120 Екзамен 

ВБ 

3.11. 
Експортно-імпортні операції 

4/120 Екзамен 

ВБ 

3.12. 

Організація зовнішньоторговельних 

операцій 

4/120 Екзамен 

Вибірковий блок 4 (студент обирає 1 дисципліну в кожному семестрі) 

ВБ 4.1. Європейська політика 4/120 Екзамен 

ВБ 4.2. Стратегія євроінтеграції України 4/120 Екзамен 

ВБ 4.3. Міжнародне право 3/90 Залік 

ВБ 4.4. Міжнародні економічні злочини 3/90 Залік 

ВБ 4.5. Міжнародна безпека 4/120 Залік 

ВБ 4.6. Логістика 4/120 Залік 

ВБ 4.7. Страхування 3/90 Залік 

ВБ 4.8. Страховий менеджмент 3/90 Залік 

Вибірковий блок 5 (студент обирає 1 дисципліну в кожному семестрі) 

ВБ 5.1. Міжнародний транспорт 3/90 Залік 



ВБ 5.2. Організація міжнародних 

перевезень 

3/90 Залік 

ВБ 5.3. Міжнародний маркетинг 4/120 Екзамен 

ВБ 5.4. Торгова політика та комерційна 

дипломатія 

4/120 Екзамен 

    

 Практика   

1. Виробнича практика 6/180 Екзамен 

1. Атестація здобувачів вищої освіти 2/60  

1. Випускний кваліфікаційний 

екзамен 

2/60  

 

Загальний обсяг освітньої програми 240/7200 

 

 

 

 

 

3.Логічна послідовність вивчення навчальних дисциплін (Додаток 2) 

 

4. Форма атестації здобувачів вищої освіти  

 

 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Міжнародні 

економічні відносини» проводиться у формі випускного кваліфікаційного 

екзамену та завершується видачею документу встановленого зразка про 

присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр з  

міжнародних економічних відносин за освітньо-професійною програмою 

«Міжнародні економічні відносини». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

 

The certification of graduates of the educational and professional program 292 

"International Economic Relations" is conducted in the form of the final qualifying 

examination and ends with the issuance of the document of the established sample 

on awarding a bachelor's degree with the qualification: a bachelor's degree in 

international economic relations under the educational and professional program 

International Economic Relations .. 

The certification is carried out openly and publicly. 



5. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми(Додаток 3) 

6. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми(Додаток 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК134 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 ОК18 ОК19 ОК20
ЗК1 · · · · · · · · · ·
ЗК2 · · · · ·
ЗК3 · · · · · · · · · · · ·
ЗК4 · · · · · · ·
ЗК5 · · · · · · · ·
ЗК6 · · · · · · · ·
ЗК7 · · · ·
ЗК8 ·
ЗК9 ·
ЗК10 · · · · ·
ЗК11 · · · · · · · ·
ЗК12 · · · · · · · · ·
ЗК13 · · · · · ·
ЗК14 · · · · ·
ЗК15 ·
ЗК16 ·
СК1 ·
СК2
СК3 · ·
СК4 · ·
СК5 · ·
СК6
СК7 ·
CК8
СК9
СК10
СК11
СК12 ·
СК13 ·
СК14
СК15 ·
ФК1
ФК2
ФК3 ·
ФК4 · ·
ФК5 · ·
ФК6 · ·
ФК7
ФК8
ФК9
ФК10
ФК11
ФК12
ФК13
ФК14 · · · ·
ФК15
ФК16 ·

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми



ОК21 ОК22 ОК23 ОК24 ОК25 ОК26 ОК27 ОК28 ОК29 ОК30 ОК32 ОК33 ОК34 ОК35 ОК36 ВБ1 ВБ2 ВБ3 ВБ4

ЗК1 ·
ЗК2 ·
ЗК3 ·
ЗК4

ЗК5 ·
ЗК6 ·
ЗК7 ·
ЗК8

ЗК9

ЗК10

ЗК11 ·
ЗК12

ЗК13

ЗК14

ЗК15

ЗК16

СК1

СК2

СК3 · · · ·
СК4 · · ·
СК5 · · · · ·
СК6 · ·
СК7

CК8 · ·
СК9 · · · ·
СК10 · · ·
СК11 · · ·
СК12 · ·
СК13 ·
СК14 ·
СК15 ·
ФК1 ·
ФК2 ·
ФК3 · ·
ФК4 ·
ФК5 · · · · · ·
ФК6

ФК7 · · ·
ФК8 · · ·
ФК9 · · ·
ФК10 · · ·
ФК11 · · · · ·
ФК12 · · ·
ФК13 · · ·
ФК14 · · · · · · · · · · · · ·
ФК15

ФК16 ·



ВБ5 ВБ6 ВБ7 ВБ8 ВБ9 ВБ10 ВБ11 ВБ12 ВБ13 ВБ14 ВБ15 ВБ16 ВБ17 ВБ18 ВБ19 ВБ20 ВБ21 ВБ22 ВБ23 ВБ24
ЗК1 ·
ЗК2

ЗК3

ЗК4 · · · ·
ЗК5

ЗК6 ·
ЗК7 ·
ЗК8 · · · ·
ЗК9 · · · ·
ЗК10

ЗК11 · ·
ЗК12

ЗК13

ЗК14

ЗК15 · · · ·
ЗК16

СК1 ·
СК2

СК3

СК4 ·
СК5 ·
СК6

СК7 · · ·
CК8 ·
СК9

СК10

СК11 ·
СК12

СК13 ·
СК14 ·
СК15 ·
ФК1 ·
ФК2 · · ·
ФК3 · · · ·
ФК4 · · ·
ФК5 · ·
ФК6 ·
ФК7 · · · · · ·
ФК8 · · · · · ·
ФК9 · · · · · ·
ФК10 · · · · · ·
ФК11 · · · · · ·
ФК12 · · · · · ·
ФК13 · ·
ФК14 · · · · · · · · · · · · · ·
ФК15

ФК16 ·



ВБ25 ВБ26 ВБ27 ВБ28 ВБ29 ВБ30 ВБ31 ВБ32 ВБ33 ВБ34 ВБ35 ВБ36 ВБ37 ВБ38 ВБ39 ВБ40 ВБ41 ВБ42 ВБ43 ВБ44
ЗК1

ЗК2

ЗК3

ЗК4

ЗК5

ЗК6

ЗК7

ЗК8

ЗК9

ЗК10

ЗК11

ЗК12

ЗК13

ЗК14

ЗК15

ЗК16

СК1

СК2

СК3 · · · ·
СК4 · · ·
СК5 · · ·
СК6 · ·
СК7 · ·
CК8 · · ·
СК9 · · · · · · · ·
СК10

СК11 · · · ·
СК12 ·
СК13 ·
СК14 · ·
СК15 ·
ФК1 · ·
ФК2 · · ·
ФК3 · ·
ФК4 ·
ФК5 · · · · · · · · ·
ФК6 ·
ФК7 ·
ФК8 ·
ФК9 ·
ФК10 ·
ФК11 ·
ФК12 ·
ФК13

ФК14 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ФК15

ФК16



ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК134 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 ОК18 ОК19 ОК20 ОК21 ОК22 ОК23 ОК24 ОК25 ОК26 ОК27 ОК28 ОК29 ОК30 ОК31 ОК32 ОК33 ОК34 ОК35 ОК36 ВБ1 ВБ2 ВБ3 ВБ4

Знання та розуміння ПРН1 · · · · · · · · · · · · · ·
ПРН2 · · · · · · · ·
ПРН3 · · · ·
ПРН4 · · · · · · · · · · · · ·
ПРН5 · · · · · · ·
ПРН6 · · · · · · · ·
ПРН7 · · · · · · ·
ПРН8 · · · ·
ПРН9 · · · · · ·
ПРН10

ПРН11 ·
Застосування знань та розуміння ПРН12 · · · ·

ПРН13 · · · · ·
ПРН14 ·
ПРН15 · ·

Формування суджень ПРН16 · · · · ·
ПРН17 · · ·
ПРН18 · ·
ПРН19 · · · ·

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми



ВБ5 ВБ6 ВБ7 ВБ8 ВБ9 ВБ10 ВБ11 ВБ12 ВБ13 ВБ14 ВБ15 ВБ16 ВБ17 ВБ18 ВБ19 ВБ20 ВБ21 ВБ22 ВБ23 ВБ24 ВБ25 ВБ26 ВБ27 ВБ28 ВБ29 ВБ30 ВБ31 ВБ32 ВБ33 ВБ34 ВБ35 ВБ36 ВБ37 ВБ38 ВБ39 ВБ40 ВБ41 ВБ42 ВБ43 ВБ44

Знання та розуміння ПРН1 · · · · · · ·
ПРН2 · · · · · · · · · · · · ·
ПРН3 · · · · · · ·
ПРН4 · · · · ·
ПРН5 · · · · ·
ПРН6 · · · · ·
ПРН7 · · · · · ·
ПРН8 · · · ·
ПРН9 · · · · · · · · · · · · ·
ПРН10 · · · · · ·
ПРН11 · · · · · · · ·

Застосування знань та розуміння ПРН12 · · ·
ПРН13 · · ·
ПРН14 ·
ПРН15 · · · ·

Формування суджень ПРН16 · · · ·
ПРН17

ПРН18

ПРН19



Економічна 
історія України 

3 Екологія 3

7 семестр 8 семестр1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр
3 курс 4 курс

Ділова 
українська мова

3
5 семестр 6 семестр

Міжнародна 
торгівля

5

1 курс 2 курс

Іноземна мова 3 Іноземна мова 3

Міжнародна 
економіка

5Філософія 3 Міжнародні 
відносини

5

Фінанси 3 Бухгалтерський 
облік

4

5

4 КР з ЗЕД

ЗЕД

Міжнародна 
економічна 
діяльність 
України

7

Економіка 
зарубіжних країн

6

КР Міжнародна 
економіка

3

Міжнародна 
економіка

5

Міжнародне 
економічне право/ 
Міжнародне 
приватне та 
публічне право 

3

5Міжнародні фінанси 5 Міжнародна 
інвестиційна 
діяльність

4

3Статистика 3 Європейська 
інтеграція/ ЄС

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

3 Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

3

Навчальний 
пратикум з 
Міжнародної 
економіки

5 Зовнішньоекономіч
на політика ЄС

53 Логістика 3 Організація 
міжнародних перевезень/ 
Міжнародний транспорт

3 Виробнича 
практика

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

6 Державний 
іспит

Економічний 
аналіз

Економічна 
теорія: історія 
економічної 
думки

3 Політологія 3

 Державне 
регулювання 
МЕВ/Зовнішньое
кономічна 
політика держави

4

Вища та 
прикладна 
математика

7 Теорії МЕВ/ Історія 
МЕВ

4

Безпека 
життєдіяльност
і

4 Економічна теорія: 
міжнародна мікро- та 
макроекономіка

6

Менеджмент

2Експортно-імпортні 
операції/ Організація 
зовнішньоторговельних 
операцій

3

65 Маркетинг Державна 
атестація

Інформаційні системи та 
технологій у 
міжнародному бузнесі/ 
Інформаційні технологій 
в управлінні ЗЕД

33 Регіональна 
економіка

33 Ділова іноземна 
мова/Іноземна мова 
спеціальності або 
Теорія і практика 
перекладу

Світові товарні 
ринки

5

Адміністрування 
податків та 
зборів/ 
Організаційні 
засади 
адміністрування 
податків та 
зборів

3

Правознавство 4 Економічна 
інформатика

3

Податкова система 4

Економіка 
підприємства 

4 КР з Регіональної 
економіки

3

Інвестування 3

Митна справа 3 ТНК/Транснаціонал
ізація економіки

4

Культурологія 3 Міжнародні 
організаці/ 
Наддержавне 
регулювання МЕВ

5 Міжнародна 
інтеграція 
/Ціноутворення 
на світових 
тованих ринках

3Гроші і кредит 3

30 30 30 3030 30 30 30

Страхування/ 
Страхування 
зовнішньоекономічної 
діяльності

3

Міжнародний маркетинг 4



2

4 2

4

240.0

Кіл-ть: Кіл-ть: Кіл-ть: Кіл-ть: Кіл-ть: Кіл-ть: Кіл-ть: Кіл-ть:

екз-2 екз-2 екз-4 екз-4 екз-5 екз-4 екз-4 екз-4

залік-5 залік-7 залік-5 залік-8 залік-2 залік-3 залік-4 залік-1

і.н. - 19 і.н. - 20 кур. роб. - 1 і.н. - 19 кур. роб. - 1 і.н. - 17 і.н. - 17 і.н. - 11

кур. роб. - 1 і.н. - 18 кур. роб. - 1 і.н. - 19 кур. роб. - 1 кур. роб. - 1

Вибіркові навчальні дисципліни Перелік №1(студент обирає 1 дисципліну в кожному семестрі)

Форма семестрового контролю  -  залік

29.0 31.0

Цикл професійної підготовки

Вибіркові навчальні дисципліни Перелік №3(студент обирає 1 дисципліну в кожному семестрі)

Вибіркові навчальні дисципліни Перелік №2(студент обирає 1 дисципліну в кожному семестрі)

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 

2.5
5 семестр

2.5

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 

1 семестр 2 семестр 3 семестр
Ділова українська мова Іноземна мова за 

професійним 
спрямуванням 

3Страхування

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА КАФЕДРИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ (навчальний план  бакалаврів 2020)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

4 семестр
53.0 2.5 Іноземна мова за 

професійним 
спрямуванням 

6 семестр 7 семестр 8 семестр
4Адміністрування 

податків і платежів
3 АудитБухгалтерський 

облік

3 Експортно-імпортні 
операції

Організація 
зовнішньоторговельни
х операцій

Міжнародна 
економіка

Митна справа 3 Основи фінансових 
розслудівань

3

Економічна психологія 3.0 Фізичне виховання 2.5

3Філософія 3 Політологія 3

Вільні економічні 
зони

Економічна теорія 
(політчна економія, 
історія 
економіки,економічна 
думка)

6.0 Безпека 
життєдіяльності(моду
ль 1"Безпека 
життєдіяльності", 
модуль 2 "Цивільний 
захист", модуль 
3"Охорона праці", 
модуль 4 "Екологія")

4.00

Інвестування 2.5 Культура 
українського народу

3

8 4Міжнародна 
економічна 
діяльність України

Економетрика

2

3 Міжнародні 
економіка

8 Міжнародні фінанси 3Інформаційні системи і 
технології в 
міжнародному бізнесі

Макроекономіка 3

5

Фізичне виховання 2 Фізичне виховання 3Регіональна 
економіка

5

Інноваційні 
міжнародні 
кластери

Економічна 
інформатика

5.0 Мікроекономіка 3

5

Фізичне виховання 2.5 Вища та прикладна 
математика

5

5

5 Міжнародна     
економіка

4

4 Друга іноземна мова 3

3Іноземна мова 2

Друга іноземна 
мова

3 Транснаціональні 
корпорації

Фінанси 5 Менеджмент 3Іноземна мова 2 3 Податкове право 
України

3

3

43 Міжнародне 
економічне право

Державне 
регулювання 
міжнародних 
економічних 
відносин

4Інвестиційні 
стратегії ТНК

Економіка 
підприємства

3Вища та прикладна 
математика

4.0 Гроші і кредит

Правознавство 3.0 Основи 
оподаткування

3

5 Податкова система

Соціологія кар'єри

Статистика 5

Наддержавне 
регулювання 
міжнародних 
відносин

5 Тренінг з 
Міжнародної 
економіки

Навчальний 
практикум з 
Міжнародної 
економіки

5 Світові товарні ринки5

30.0 30.0

Цикл загальної підготовки

30.0

5 Міжнародна торгівля3 Міжнародні відносини

30.0

Практика

Вибіркові навчальні дисципліни Перелік №4(студент обирає 1 дисципліну в кожному семестрі)

Вибіркові навчальні дисципліни Перелік №5(студент обирає 1 дисципліну в кожному семестрі)

Економіка 
зарубіжних країн

5

Форма семестрового контролю - ЕКЗАМЕН

5 Міжнародна 
безпека

4

28.5 31.5

Культура діловго 
спілкування 

Міжнародні організації3

Конфліктологія 3

Міжнародні фінансові 
ринки

Міжнародна 
економічна безпека

Навчальна практика 4

4

Виробнича 
практика

4

4

Фінансове право 
України

Ділова іноземна 
мова

4

Стратегія 
євроінтеграції 
України

4

Європейська 
інтеграція

3

Господарське право 
України

3 Ділова іноземна мова 2

3Адміністративне право 
України

2

6

Міжнародний 
цифровий маркетинг

Випускний 
кваліфікаційний 
екзамен

4

Міжнародний ринок 
фінансових послуг

міжнародна 
інвестиційна діяльність

4

3

Міжнародний 
маркетинг

Міжнародне публічне 
право

Атестація 
здобувачів вищої 
освіти


