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Гарант освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес» - Пархоменко 

Наталія Олександрівна доцент кафедри міжнародних економічних відносин, 

кандидат економічних наук, доцент. 

1. Отенко Ірина Павлівна, завідувач кафедри міжнародних економічних 

відносин, доктор економічних наук, професор. 

2. Птащенко Олена Валеріївна, професор кафедри міжнародних економічних 

відносин, доктор економічних наук, доцент 

3. Лебідь Олеся Вікторівна, професор кафедри міжнародних економічних 

відносин, кандидат економічних наук, доцент 

4. Огієнко Наталія Сергіївна, здобувач вищої освіти. 

5. Дем’яненко Ольга Олександрівна, директор Департаменту взаємодії з 

міжнародними агенціями та фінансовими установами. 

 

Розглянуто на засіданні кафедри міжнародних економічних відносин, протокол 

№ 6, від 17.05.2021. 

Розглянуто вченою радою факультету міжнародних відносин і журналістики, 
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Освітньо-професійна програма оновлена на підставі: 

1. Законодавчих та нормативних актів: Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», Національного класифікатору України: Класифікатор професій (ДК 

003:2010) 

2. Стандарту вищої освіти 292 «Міжнародні економічні відносини», затверджено 

і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки від 04.03.2020 р. № 357) 

3. Аналізу ринку праці, з урахуванням регіонального контексту (протокол 

засідання кафедри міжнародних економічних відносин) 

4. Вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду (протокол засідання кафедри 

міжнародних економічних відносин) 

5. Пропозицій роботодавців (протокол засідання кафедри міжнародних 

економічних відносин) 

6. Рекомендації після процедур внутрішнього та зовнішнього оцінювання ОП. 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів (додаються). 

  



І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень  

Ступінь вищої 

освіти 

Бакалавр  

Галузь знань 29 Міжнародні відносини 

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини 

Спеціалізація  

Освітня програма 

(укр. та англ. мовою) 

Міжнародний бізнес 

International Business 

Форми здобуття 

освіти, обсяг 

освітньої програми в 

кредитах ЄКТС та 

терміни навчання 

 очна (денна) форма – 240 кредитів, 3 роки 10 місяців; 

 заочна форма – 240 кредитів, 4 роки 6 місяців 

 

Наявність 

акредитації 

Назва організації: Акредитаційна комісія МОН України 

Номер та дата документа: сертифікат УД № 21003401 від 28.02.2019 

Термін дії акредитації 01.07.2024 

Мова(и) навчання / 

оцінювання 

Українська та англійська 

Структурний 

підрозділ 

відповідальний за 

ОП 

Кафедра міжнародних економічних відносин 

Вимоги до 

зарахування  

Наявність повної загальної середньої освіти.  

Умови прийому за Програмою регламентовано Правилами прийому 

Харківського національного університету імені Семена Кузнеця. 

Обмеження щодо 

форм навчання 

Немає  

Освітня 

кваліфікація 

Бакалавр з міжнародних економічних відносин 

Кваліфікація(-ї) 

професійна(-і) 

 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Спеціальність – міжнародні економічні відносини 

Освітня програма – міжнародний бізнес 

Мета освітньої 

програми 

Забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з міжнародних 

економічних відносин, які мають необхідні фундаментальні знання у сфері 

міжнародних бізнес-процесів на корпоративному рівні та володіють 

компетентностями та практичними навичками, необхідними для 

розв’язання складних задач та проблем з ефективного управління 

міжнародним бізнесом. 



Фокус та особливості 

(унікальність) 

програми  

Унікальність програми полягає в тому, що вона зосереджена на підготовку 

фахівців, здатних розвивати міжнародний бізнес у сферах старт-

спеціалізації Харківського регіону, а саме високотехнологічному бізнесі, 

агропереробній сфері та креативній індустрій, створювати умови для 

забезпечення міжнародної безпеки бізнесу, а також сприяти 

інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва. 

 

Освітня програма «Міжнародний бізнес» фокусується на забезпеченні 

здатності розв’язувати спеціальні задачі та практичні проблеми з 

міжнародних економічних відносин на корпоративному рівні. Програма 

зосереджена на вивченні світової економіки; зовнішньоекономічної 

діяльності країни, регіону, корпорації; організації зовнішньоекономічних 

операцій; управління міжнародними бізнес-процесами; механізмах 

економічної дипломатії; різних аспектах бізнесу та економіки, опануванні 

декількох іноземних мов. 

Опис предметної 

області 

Об’єкт вивчення – функціонування та розвиток світового господарства, 

форм міжнародних економічних відносин і механізмів їх реалізації, 

мотивації й поведінки суб’єктів міжнародних економічних відносин на 

мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях, у процесі еволюції міжнародних 

відносин та міжнародного співробітництва. 
Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані 

складні задачі і практичні проблеми, що характеризуються комплексністю 

та невизначеністю умов у сфері міжнародних економічних відносин. 

Теоретичний зміст предметної області – економіка світогосподарських 

зв’язків з її закономірностями формування та розвитку суспільних 

відтворювальних процесів у їх взаємозв’язку і взаємозалежності на основі 

міжнародної економічної діяльності, міжнародного поділу праці та 

інституціонального механізму регулювання в процесі трансформації 

міжнародних економічних відносин та міжнародного економічного 

співробітництва. 

Методи, методики та технології: методи теоретичного та емпіричного 

дослідження, економіко-математичного аналізу та прогнозування, 

методики аналізу даних, технології пошуку й обробки інформації, 

експертного оцінювання результатів реалізації міжнародних економічних 

відносин. 

Інструментарій та обладнання включають  
сучасні інформаційно-аналітичні системи, стандартні та спеціальні 

програмні продукти. 

Академічна 

мобільність 

Угода про академічну мобільність з Вищої школою Льєж (Бельгія), 

Програма двох дипломів з Політехнічним інститутом Браганси 

(Португалія) 

Академічні права 

випускників 

Випускник бакалаврського рівня вищої освіти може продовжувати 

навчання на освітньому рівні магістр, а також підвищувати кваліфікацію й 

отримувати додаткову освіту за сертифікованими програмами та 

програмами післядипломного навчання. 

Професійні права Програма готує фахівця здатного виконувати професійну роботу на 

первинних посадах економіста, економічного радника, консультанта з 

економічних питань, оглядача з економічних питань, консультанта з 

зовнішньоекономічних питань, менеджера з питань комерційної діяльності, 

зовнішньоекономічної діяльності, агента з митного оформлення вантажів та 

товарів тощо.  



Працевлаштування 

випускників  

Фахівці згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: 

Класифікатор професій (ДК 003:2010) а саме: 

Професіонали в галузі економіки: Економісти; Економіст з міжнародної 

торгівлі; Економічний радник; Консультант з економічних питань; Оглядач 

з економічних питань. 

Консультант із зовнішньоекономічних питань; Експерт із 

зовнішньоекономічних питань.  

Керівники економічних підрозділів 

Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління; 

Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності 

Диспетчер з міжнародних перевезень, Брокер, Дилер, Агент, Комівояжер, 

Агент з митного оформлення вантажів та товарів, Аташе, Віце-консул, 

Дипломатичний агент, Інспектор митний, Інспектор з експорту 

 

ІІ – ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері міжнародних відносин у цілому та міжнародних 

економічних, зокрема, а також у процесі навчання, що передбачає 

застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних 

досліджень світогосподарських зв’язків, характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов.  

Загальні 

компетентності 

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні;  

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя.  

3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.  

4. Здатність планувати та управляти часом.  

5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

6. Здатність спілкуватися іноземними мовами.  

7. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.  

8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

9. Уміння бути критичним та самокритичним.  

10. Здатність спілкуватися з представниками інших  

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності).  

11. Здатність працювати в команді.  

12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та тенденції розвитку 

світового господарства, особливості реалізації економічної політики та 

світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі 

євроатлантичної інтеграції.  

2. Здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, 

технології і методи у сфері міжнародних економічних відносин з 



урахуванням їх основних форм, застосовувати теоретичні знання щодо 

функціонування та розвитку міжнародних економічних відносин.  

3. Здатність виявляти особливості функціонування середовища 

міжнародних економічних відносин та моделей економічного розвитку.  

4. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм міжнародних 

економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.  

5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури 

світових ринків, оцінювати зміни міжнародного середовища та вміти 

адаптуватися до них.  

6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти 

та принципи регулювання міжнародної торгівлі.  

7. Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних 

валютно-фінансових і кредитних відносин.  

8. Здатність визначати функціональні особливості, характер, рівень та 

ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних 

відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.  

9. Здатність до діагностики стану досліджень міжнародних економічних 

відносин та світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із 

політичними, юридичними, природничими науками.  

10. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування правових, 

економічних та дипломатичних методів (засобів) вирішення конфліктних 

ситуацій на міжнародному рівні.  

11. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у 

міжнародній сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-

часових зв’язків  

12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та 

довідкові матеріали при здійсненні професійної діяльності у сфері 

міжнародних економічних відносин.  

13. Здатність проводити оцінку та аналіз безпекової компоненти у 

міжнародних економічних відносинах.  

14. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з 

використанням фахової термінології, включаючи усну і письмову 

комунікацію державною та іноземними мовами.  

15. Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування 

міжнародних економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності України.  

16. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, 

генерувати й ефективно використовувати їх в практичній діяльності.  
Додаткові компетентності за освітньою програмою 

17. Здатність управляти міжнародним бізнесом, формувати, розробляти 

та реалізовувати стратегії щодо управління персоналом міжнародної 

компанії, маркетингову, конкурентну, інноваційну, фінансову та інші з 

урахуванням напряму діяльності суб’єкта міжнародного бізнесу, 

враховуючи пріоритети старт-спеціалізації Харківського регіону; 

18. Здатність розв’язувати прикладні завдання в сферах планування, 

аналізу, організації та контролю міжнародного бізнесу. 

19. Здатність аналізувати базові мікро- та макроекономічні моделі, 

сучасні макроекономічні підходи до аналізу економіки, принципи 

поведінки економічних суб’єктів в умовах глобального середовища 

20. Здатність приймати та обґрунтовувати управлінські рішення щодо 

створення та діяльності підприємницьких структур, сприяння 

інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього 

підприємництва. 

 

 



З метою забезпечення кореляції визначених компетентностей з 

класифікацією компетентностей НРК використовується матриця відповідності 

визначених компетентностей та дескрипторів НРК, яка є інформаційним додатком 

(Таблиця 1 Пояснювальної записки). 

 

ІІІ – НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  

292 Міжнародні економічні відносини  

освітньо-професійної програми Міжнародний бізнес 

 

РН1. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

усвідомлюючи необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти 

толерантність та готовність до інноваційних змін.  

РН2. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними 

мовами усно і письмово, фахово використовувати економічну термінологію.  

РН3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, 

програмні пакети загального і спеціального призначення.  

РН4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо 

процесів і явищ у світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив 

ендогенних і екзогенних факторів на них; формулювати висновки і розробляти 

рекомендації з урахуванням особливостей національного і міжнародного 

середовища.  

РН5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для 

представників інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з 

фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування 

різноманітності, мультикультурності, толерантності та поваги до них.  

РН6. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати 

результативність колективної праці, здійснювати дослідження в групі під 

керівництвом лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах 

обмеженості часу.  

РН7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.  

РН8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції 

глобального розвитку, механізми й інструменти реалізації економічної політики 

та світових інтеграційних / дезінтеграційних процесів, у тому числі та 

євроатлантичної інтеграції  

РН9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої 

програми, сучасні теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і 

практичних проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та послугами, 

міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних 

відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій.  

РН10. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування 

суб’єктів міжнародних відносин та моделей їх економічного розвитку.  



РН11. Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм 

міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.  

РН12. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, 

зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки 

результативності їх функціонування.  

РН13. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій 

дослідження стану та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних 

ринків товарів і послуг з використанням сучасних знань про методи, форми й 

інструменти регулювання міжнародної торгівлі.  

РН14. Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти 

реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин.  

РН15. Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь 

взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня 

та налагоджувати комунікації між ними.  

РН16. Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних 

відносин та світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із 

політичними, юридичними, природничими науками.  

РН17. Визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і 

суперечок, обґрунтовувати і застосовувати економічні, юридичні та дипломатичні 

методи і засоби їх вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні 

інтереси України.  

РН18. Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на 

основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, 

закономірності функціонування та розвитку світового господарства з 

урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків.  

РН19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні 

документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у 

сфері міжнародних економічних відносин.  

РН20. Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової 

компоненти міжнародних економічних відносин.  

РН21. Розуміти і мати навички з ведення ділового протоколу та ділового 

етикету у сфері міжнародних економічних відносин, враховуючи особливості 

міжкультурного спілкування на професійному та соціальному рівнях, як 

державною так і іноземними мовами.  

РН22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування 

міжнародних економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності України.  

РН23. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя з метою 

підтримки професійної компетентності на високому рівні.  

РН24. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний 

інструментарій, економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки 

аналізу та методи моніторингу кон’юнктури світових ринків.  

РН25. Презентувати результати дослідження на базі яких, розробляються 

рекомендації та заходи з адаптації до змін міжнародного середовища.  

 



 

 

Додаткові програмні результати навчання за освітньою програмою 

РН26. Управляти міжнародним бізнесом, формувати, розробляти та 

реалізовувати стратегії щодо управління персоналом міжнародної компанії, 

маркетингової, конкурентної, інноваційної, фінансової діяльності та інші з 

урахуванням напряму діяльності суб’єкта міжнародного бізнесу, враховуючи 

пріоритети старт-спеціалізації Харківського регіону. 

РН27. Застосовувати набуті знання для розв’язання прикладних завдань в 

сферах планування, аналізу, організації та контролю міжнародного бізнесу. 

РН28.Аналізувати базові мікро- та макроекономічні моделі, сучасні 

макроекономічні підходи до аналізу економіки, принципи поведінки економічних 

суб’єктів в умовах глобального середовища 

РН29. Приймати та обґрунтовувати управлінські рішення щодо створення 

та діяльності підприємницьких структур, сприяння інтернаціоналізації бізнесу у 

секторі малого та середнього підприємництва. 

 

ІV. СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ  
Галузь знань 29 Міжнародні відносини, 

спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини  

освітньо-професійна програма Міжнародний бізнес 

 

4.1. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ТА ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

 

№ 

Освітні компоненти (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кредити ЄКTC Структура, % 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ  ПІДГОТОВКИ 

1 ОБОВ'ЯЗКОВІ  ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 15 6,25% 

2 ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 5 2,08% 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

3 ОБОВ'ЯЗКОВІ  ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 165 68,75% 

4 ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 55 22,92% 

 ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ : 240 100% 

 в тому числі: вибіркова складова 60 25% 

 

 

 

 



Код ОК 

Освітні компоненти 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кредити ЄКTC 
Форми 

підсумкового 

контролю 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОБОВ'ЯЗКОВІ  ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

ОК 1 Інформаційні технології 5 Залік 

ОК 2 Всесвітня історія 5 Екзамен 

ОК 3 Філософія 5 Екзамен 

ОК 4 Макро- і мікроекономіка 5 Залік 

 ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

ВК1 Навчальна дисципліна соціально-

психологічного спрямування 
5 Залік 

ВК 2 МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР 5 Залік 

ВК 3 МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР 5 Залік 

ВК 4 МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР 5 Залік 

ВК 5 МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР 5 Залік 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОБОВ'ЯЗКОВІ  ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

ОК 5 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
3 Залік 

ОК 6 
Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
28 

Залік, Екзамен, 

Залік, Екзамен, 

Залік, Екзамен  

ОК 7 
Вища математика у міжнародному бізнесі 5 Екзамен 

ОК 8 Вступ до фаху «Міжнародні економічні 

відносини» 
3 Залік 

ОК 9 Країнознавство та організаційна поведінка 

іноземного підприємства 
5 Екзамен 

ОК 10 Теорія міжнародних економічних відносин 5 Залік 

ОК 11 Міжнародне право 5 Екзамен 

ОК 12 Міжнародні відносини і світова політика 5 Екзамен 

ОК 13 Менеджмент 5 Екзамен 

ОК 14 Маркетинг 5 Екзамен 



ОК 15 Міжнародні організації 5 Залік 

ОК 16 Світова економіка та міжнародні економічні 

відносини 
5 Екзамен 

ОК 17 Курсова робота: Світова економіка та 

міжнародні економічні відносини 
2 Курсова робота 

ОК 18 Міжнародний рух капіталу та робочої сили 5 Екзамен  

ОК 19 Міжнародні контракти  4 Залік 

ОК 20 Міжнародна торгівля товарами, послугами, 

технологіями 
4 Екзамен 

ОК 21 Курсова робота: Інформаційно-аналітичний 

інструментарій міжнародного бізнесу 
2 Курсова робота 

ОК 22 Інформаційно-аналітичний інструментарій 

міжнародного бізнесу 
5 Екзамен 

ОК 23 Зовнішньоекономічна діяльність 4 Залік 

ОК 24 Технології комунікації міжнародного бізнесу 4 Екзамен  

ОК 25 Економічна дипломатія 4 Залік 

ОК 26 Тренінг-курс «Безпека життєдіяльності та 

охорона праці» 
2 Залік 

ОК 27 Іноземна мова академічної та професійної 

комунікації 
5 Залік 

ОК 28 Міжнародні фінанси 5 Екзамен 

ОК 29 Міжнародний бізнес та міжнародне 

підприємництво 
5 Залік 

ОК 30 Науково-дослідна практика 5 Звіт 

ОК 31 Переддипломна практика 13 Звіт 

ОК 32 
Дипломна робота 12 

Дипломна 

робота 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

ВК 6 МЕЙДЖОР 1 5 Екзамен 

ВК 7 МЕЙДЖОР 2 5 Екзамен 

ВК 8 МЕЙДЖОР 3 5 Екзамен 

ВК 9 МЕЙДЖОР 4 5 Екзамен 

ВК 10 МЕЙДЖОР 5 5 Екзамен 

ВК 11 МЕЙДЖОР 6 5 Екзамен 

ВК 12 МЕЙДЖОР 7 5 Екзамен 



4.2. ВИБІРКОВА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Вибіркова складова освітньо-професійної програми складається з: 

вибіркових навчальних дисциплін за спрямуванням, майнора або вільних 

майнорів, мейджорів. Здобувач вищої освіти обирає 1 майнор або 4 вільні майнори 

з загальноуніверситетського пулу дисциплін. Майнор, як правило, складається з 4 

навчальних дисциплін. Обсяг кожної дисципліни майнора (вільного майнора) – 5 

кредитів ЄКТС. Як виняток, майнор може складатися з 2 навчальних дисциплін. 

Тоді, обсяг кожної дисципліни майнора – 10 кредитів ЄКТС. Дисципліни майнора 

(вільного майнора) викладаються по одній дисципліні в 3, 4, 5, 6 семестрах. 

Формою підсумкового контролю дисциплін майнора (вільного майнора) є залік. 

Вибіркові навчальні дисципліни за спрямуванням обов’язковими для здобувачів 

освітньої програми. Здобувачам вищої освіти пропонується обирати 1 дисципліну 

соціально-психологічного спрямування. Обсяг вибіркової навчальної дисципліни 

за спрямуванням - 5 кредитів ЄКТС. Формою підсумкового контролю за 

вибірковою навчальною дисципліною соціально-психологічного спрямування є 

залік. Вибіркова навчальна дисципліна соціально-психологічного спрямування 

викладається в 3 семестрі. Обсяг вибіркової навчальної дисципліни мейджора - 5 

кредитів ЄКТС. Формою підсумкового контролю дисциплін мейджорів є екзамен 

(іспит). Дисципліни мейджори викладаються в 5, 6, 7 семестрі. 

  



4.3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ   

освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

 

Українська мова (за 

професійним спрямуванням) 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Всесвітня історія 

Вища математика у 

міжнародному бізнесі 

Країнознавство та організаційна 

поведінка іноземного 

підприємства 

Інформаційні технологій 

1 семестр 

1 курс 

Іноземна мова (за 

проф..спрямуванням) 

Всесвітня історія 

Міжнародне право 

Міжнародні відносини і 

світова політика 

Макро- і мікроекономіка 

2 семестр 

Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням) 

Світова економіка та 

міжнародні економічні 

відносини 

Міжнародні організації 

Маркетинг 

Тренінг-курс БЖД 

Вільний Майнор/  

Майнор 

3 семестр 

2 курс 

Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

Міжнародна торгівля товарами, 

послугами, технологіями 

Міжнародний рух капіталу 

та робочої сили 

Курсова роб Світова 

економіка та МЕВ 

Міжнародні контракти 

Вільний Майнор/  

Майнор 

 
4 семестр 

Іноземна мова (професійним 

спрямуванням) 

Зовнішньоекономічна 

діяльність 

Інформаційно-аналітичний 

інструментарій міжнародного 

бізнесу 

Мейджор 1 

Вільний Майнор/  

Майнор 

 5 семестр 

3 курс 

Іноземна мова  (за проф. 

спрямуванням) 

Технології комунікації 

міжнародного бізнесу 

Економічна дипломатія 

Курсова робота Інф-анал 

інструментарій МБ 

Мейджор 4 

Майнор 
Вільний Майнор/  
Майнор 

 6 семестр 

Іноземна мова акад..та 

проф..комунікації 

Міжнародні фінанси 

Міднародний бізнес та 

міжнародне 

пілприємництво 

Мейджор 5 

7 семестр 

4 курс 

Науково-дослідна 

практика 

Переддипломна 

практика 

ДИПЛОМНА 

РОБОТА 

8 семестр 

Вступ до фаху «Міжнарожні 

економічні відносини» 

Вибіркова дисципліна соц-псих 

спрямуання 

Мейджор 2 

Менеджмент 

Мейджор 3 

Майнор 

Мейджор 7 

Мейджор 6 

Теорія міжнародних 

економічнихвілносин 

Тренінг-курс «БЖД та 

охорона праці» 

Філософія 



V. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Форми атестації здобувачів 

вищої освіти 

Атестація здобувачів кваліфікації бакалавра з міжнародних 

економічних відносин здійснюється у формі публічного 

захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи (дипломної 

роботи) за спеціальністю 292 Міжнародні економічні 

відносини ОП Міжнародний бізнес 

Вимоги до кваліфікаційної 

роботи (дипломної роботи) 

Кваліфікаційна робота (дипломна робота)  передбачає 

самостійне розв’язання складної задачі або комплексної 

проблеми у сфері міжнародних економічних відносин, що 

супроводжується проведенням досліджень та/або 

застосуванням інноваційних підходів та характеризується 

невизначеністю умов і вимог.  

У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного 

плагіату, фальсифікації, фабрикації та списування.  

Кваліфікована робота має бути розміщена на сайті закладу 

вищої освіти або його структурного підрозділу, або у 

репозитарії закладу вищої освіти.  

Вимоги до публічного захисту  Атестація здійснюється публічно та відкрито. 

 

VІ. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості в Університеті 

розроблені на підставі Європейських стандартів та рекомендацій щодо 

забезпечення якості вищої освіти (ESG), статті 16 Закону України «Про вищу 

освіту», Стандарту вищої освіти за спеціальністю 292 Міжнародні економічні 

відносини. 

 

Політика щодо забезпечення 

якості вищої освіти 

Основні принципи внутрішнього забезпечення якості 

освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця: відповідальності; 

відповідності; адекватності; автономності; вимірюваності; 

академічної культури; відкритості. Основні процедури 

внутрішнього забезпечення якості освіти в ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця: формалізація політики якості, стратегічних цілей, 

завдань постійного поліпшення якості; розроблення, 

затвердження, моніторинг та періодичний перегляд 

освітніх програм; забезпечення підвищення кваліфікації 

педагогічних, наукових і науково-педагогічних 

працівників; забезпечення студентоцентрованого 

навчання, викладання та оцінювання здобувачів вищої 

освіти; забезпечення наявності необхідних ресурсів для 

організації освітнього процесу; забезпечення наявності 

інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; забезпечення публічності інформації 

про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; 



забезпечення дотримання академічної доброчесності 

працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої 

освіти; підготовка та проведення маркетингово-

моніторингових та соціально-психологічних досліджень 

для визначення потреб ринку праці, вимог стейкхолдерів 

вищої освіти, якості надання освітніх послуг і 

задоволеності якістю освітньої діяльності та якістю освіти; 

залучення стейкхолдерів вищої освіти (здобувачів вищої 

освіти, роботодавців, представників академічної спільноти 

тощо) до прийняття рішень за напрямами внутрішнього 

забезпечення якості; зовнішнє оцінювання якості 

діяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця за результатами участі в 

національних та міжнародних рейтингах вищих 

навчальних закладів, виконання Ліцензійних вимог, 

акредитації. 

Забезпечення якості 

розроблення, затвердження, 

моніторингу, перегляду та 

оновлення освітніх програм 

Моніторинг і періодичний перегляд програм здійснюється 

з метою забезпечення їх відповідності потребам студентів і 

суспільства. Моніторинг спрямований на безперервне 

вдосконалення програм. Про будь-які дії, заплановані або 

вжиті як результат перегляду, слід інформувати всі 

зацікавлені сторони. Регулярний моніторинг, перегляд і 

оновлення освітніх програм мають на меті гарантувати 

відповідний рівень надання освітніх послуг, а також 

створює сприятливе й ефективне навчальне середовище 

для здобувачів вищої освіти. Це передбачає оцінювання: - 

змісту програми в контексті останніх досліджень у сфері 

менеджменту організацій і адміністрування, гарантуючи 

відповідність програми сучасним вимогам; - потреб 

суспільства, що змінюються; - навчального навантаження 

здобувачів вищої освіти, їх досягнень і результатів 

завершення освітньої програми; - ефективності процедур 

оцінювання студентів; - очікувань, потреб і задоволеності 

здобувачів вищої освіти змістом та процесом навчання; - 

навчального середовища відповідності меті і змісту 

програми; - якості сервісних послуг для здобувачів вищої 

освіти. Програми регулярно переглядають і оновлюють, 

залучаючи до цього процесу здобувачів вищої освіти, 

роботодавців та інших стейкхолдерів. 

Забезпечення зарахування, 

досягнення, визнання та 

атестація здобувачів 

Оцінювання здобувачів вищої освіти базується на 

принципах студентоцентрованого навчання та передбачає 

наступне: - оцінювачі (експерти) ознайомлені з існуючими 

методами проведення тестування та екзаменування і 

отримують підтримку для розвитку власних навичок у цій 

сфері; - критерії та методи оцінювання, а також критерії 

виставлення оцінок оприлюднюються заздалегідь; - 

оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяє 

продемонструвати ступінь досягнення ними запланованих 

результатів навчання; - оцінювання проводиться 

предметною комісією у складі більше ніж дві особи; - 

процедури оцінювання здобувачів вищої освіти повинні 



враховувати пом’якшувальні обставини; - оцінювання 

здобувачів вищої освіти є послідовним, прозорим та 

проводиться відповідно до встановлених процедур; 

наявність офіційної процедури розгляду апеляцій 

здобувачів вищої освіти 

Забезпечення якості 

студентоцентрованого 

навчання, викладання та 

оцінювання 

Реалізація студентоцентрованого освітнього процесу у 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця забезпечується через: оприлюднення 

освітньо-професійних програм; експертизу роботодавцями 

актуальності змісту ОПП; оцінювання стану організації 

освітнього процесу здобувачами вищої освіти; створення 

можливостей для реалізації гнучких траєкторій навчання; 

організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 

формування корпоративної культури університету. 

Внутрішнє забезпечення якості студентоцентрованого 

навчання, викладання та оцінювання здобувачів гарантує, 

що всі необхідні ресурси відповідають цілям навчання, є 

загальнодоступними, а студенти поінформовані про їх 

наявність. Студентоцентроване навчання досягається за 

рахунок можливості вибору студентом дисциплін з пулу 

кафедри, спеціальності та університету, що дозволяє 

кожному студенту обрати його індивідуальну траєкторію 

навчання згідно очікуваного місця роботи та його 

схильностей до сприйняття окремих компонент освітньо-

професійної програми 

Забезпечення якості 

науково-педагогічних 

працівників 

Система підвищення кваліфікації науково-педагогічних, 

педагогічних та наукових працівників розробляється у 

відповідності до діючої нормативної бази та будується на 

наступних принципах: - обов’язковості та періодичності 

проходження стажування і підвищення кваліфікації; - 

прозорості процедур організації стажування та підвищення 

кваліфікації; - моніторингу відповідності змісту програм 

підвищення кваліфікації задачам професійного діяльності; 

- обов’язковості впровадження результатів підвищення 

кваліфікації в наукову та педагогічну діяльність; 

оприлюднення результатів стажування та підвищення 

кваліфікації. 

Ресурсне забезпечення 

освітнього процесу 

(навчальні ресурси та 

підтримка здобувачів вищої 

освіти) 

Заклад вищої освіти забезпечує освітній процес 

необхідними та доступними ресурсами (кадровими, 

методичними, матеріальними, інформаційними та ін.) та 

здійснюють відповідну підтримку здобувачів вищої освіти.  

При плануванні, розподілі та наданні навчальних ресурсів і 

забезпеченні підтримки здобувачів вищої освіти 

враховуються потреби контингенту та принципи 

студентоцентрованого навчання. 

Організаційно-методична підтримка самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти, полягає у розробці методичних, 

дидактичних, інструктивних матеріалів, надає можливість 

формувати, закріплювати, поглиблювати й 



систематизувати отримані під час аудиторних занять 

знання та вміння, здійснювати самопідготовку й 

самоконтроль опанування освітньої-професійної програми 

та здійснюється через персональну навчальну систему 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Внутрішнє забезпечення якості освіти гарантує, що всі 

необхідні ресурси відповідають цілям навчання, є 

загальнодоступними, а здобувачі вищої освіти 

поінформовані про їх наявність. 

Інформаційне забезпечення 

(інформаційний 

менеджмент) 

З метою управління освітнім процесом розроблено 

ефективну політику в сфері інформаційного менеджменту 

та відповідну інтегровану інформаційну система 

управління освітнім процесом/ корпоративна інформаційна 

система управління. Дана система передбачає 

автоматизацію основних функцій управління освітнім 

процесом, зокрема: забезпечення проведення вступної 

кампанії, планування та організація освітнього процесу; 

доступ до навчальних ресурсів; обліку та аналізу 

успішності здобувачів вищої освіти; адміністрування 

основних та допоміжних процесів забезпечення освітньої 

діяльності; управління кадрами та ін. 

Публічність інформації про 

освітні програми, освітню, 

наукову діяльність 

Достовірна, об’єктивна, актуальна, своєчасна та 

легкодоступна інформація за освітньо-професійною 

програмою «Міжнародний бізнес» публікується на сайті 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця для потенційних здобувачів вищої 

освіти, студентів, випускників, інших стейкхолдерів і 

громадськості.  

Публічною є інформація про освітню діяльність за 

спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини, 

освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес», 

включаючи критерії відбору на навчання; заплановані 

результати навчання за цією програмою; процедури 

навчання, викладання та оцінювання, що 

використовуються; тощо.  

Забезпечення академічної 

доброчесності 

Забезпечення запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників закладу вищої 

освіти та здобувачів вищої освіти реалізується через 

політику, стандарти і процедури дотримання академічної 

доброчесності, та регулюються такими документами 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця: Кодекс академічної доброчесності; 

Кодекс професійної етики та організаційної культури 

працівників і здобувачів вищої освіти ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця; Положення про комісію з питань академічної 

доброчесності ХНЕУ ім. С. Кузнеця.  

Перевірка наукових праць науково-педагогічних 

працівників Університету та здобувачів вищої освіти 

здійснюється за допомогою Інтернет сервісів на основі 

відкритих Інтернет-ресурсів та системи 



StrikePlagiarism.com, що діє на підставі Ліцензійного 

Договору про надання права користування антиплагіатним 

програмним забезпеченням. 

 



Пояснювальна записка 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК та матриця відповідності 

визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей представлені в Таблицях 1 і 2. 

Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК  

спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» 

 

Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

Відповідальність 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або 

у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов  

Зн1. Концептуальні знання, набуті у 

процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання 

сучасних досягнень  

Зн2. Критичне осмислення основних 

теорій, принципів, методів і понять у 

навчанні та професійній діяльності  

Ум1. Розв’язання складних 

непередбачуваних задач і 

проблем у спеціалізованих 

сферах професійної 

діяльності та/або навчання, 

що передбачає збирання та 

інтерпретацію інформації 

(даних), вибір методів та 

інструментальних засобів, 

застосування інноваційних 

підходів  

К1. Донесення до фахівців і 

нефахівців інформації, ідей, 

проблем, рішень та власного 

досвіду в галузі професійної 

діяльності  

К2. Здатність ефективно 

формувати комунікаційну 

стратегію  

АВ1. Управління комплексними діями або 

проектами, відповідальність за прийняття 

рішень у непередбачуваних умовах  

АВ2. Відповідальність за професійний 

розвиток окремих осіб та/або груп осіб  

АВ3. Здатність до подальшого навчання з 

високим рівнем автономності  

  



Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

Відповідальність 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні . 

Зн1  К2  

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

Зн2 Ум1 К1 АВ3 

ЗК3. Здатність вчитися та бути сучасно навченим     АВ3 

ЗК4. Здатність планувати та управляти часом  Ум1  АВ1 

ЗК5. Здатність спілкуватися державної мовою, як усно, так і письмово.   К2  

ЗК 6. Здатність спілкуватись іноземними мовами   К2  

ЗК 7. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій   Ум1 К1  

ЗК 8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу  Зн2 Ум1   

ЗК 9. Уміння бути критичним та самокритичним    К1 АВ2 

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності)  
 Ум1 К1, К2  

ЗК 11. Здатність працювати в команді   К1, К2 АВ2 

ЗК 12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності  Зн2 Ум1 К1  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

СК1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та тенденції розвитку світового господарства, особливості 

реалізації економічної політики та світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі та 

євроатлантичної інтеграції. 

Зн2 Ум1   



СК2. Здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, технології і методи у сфері 

міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, застосовувати теоретичні знання щодо 

функціонування та розвитку міжнародних економічних відносин.  

Зн1 Ум1   

СК3. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних економічних відносин та 

моделей економічного розвитку 
Зн1    

СК4. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм міжнародних економічних відносин на мега-, 

макро-, мезо- і макрорівнях 
Зн2 Ум1   

СК5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових ринків, оцінювати зміни 

міжнародного середовища та вміти адаптуватися до них.  

 Ум1  АВ1 

СК6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи регулювання 

міжнародної торгівлі. 
 Ум1 К1  

СК7. Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових і кредитних 

відносин. 
Зн1 Ум1   

СК8. Здатність визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між 

суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.  

 Ум1 К2  

СК9. Здатність до діагностики стану досліджень міжнародних економічних відносин та світового господарства 

у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, природничими науками.  
Зн1   АВ3 

СК 10. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування правових, економічних та дипломатичних методів 

(засобів) вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні. 
  К2 АВ1 

СК 11. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній сфері з урахуванням 

причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків.  
Зн2 Ум1   

СК 12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали при здійсненні 

професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин. 
Зн1 Ум1   

СК 13. Здатність проводити оцінку та аналіз безпекової компоненти у міжнародних економічних відносинах.  Ум1  АВ2 

СК 14. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з використанням фахової термінології, 

включаючи усну і письмову комунікацію державною та іноземними мовами. 
  К2 АВ3 

СК 15. Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування міжнародних економічних відносин 

для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.  
 Ум1 К1  



СК 16. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно використовувати їх 

в практичній діяльності.  
 Ум1  АВ3 

Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених результатів навчання, компетентностей та освітніх компонентів 

освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес», спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК) Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
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РН1. Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність 

навчання впродовж усього життя, проявляти 

толерантність та готовність до інноваційних змін.  

 8 2 

8 

13 

                 9 

11 

28 

      13 

24 

28 

    

РН2 Вільно спілкуватися з професійних питань 

державною та іноземними мовами усно і письмово, 

фахово використовувати економічну термінологію. 

    5 6 

26 

                   5 

6 

26 

      

РН3. Використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології, програмні пакети загального і 

спеціального призначення.  

      1 

24 

         14 

16 

17 

22 

20 

21 

23 

16 

17 

22 

21 

10 

16 

27 

   7 

9 

22 

21 

        28 

РН4. Систематизовувати й упорядковувати отриману 

інформацію щодо процесів і явищ у світовому 

господарстві; оцінювати та пояснювати вплив 

ендогенних і екзогенних факторів на них; формулювати 

висновки і розробляти рекомендації з урахуванням 

особливостей національного і міжнародного 

середовища.  

 2 

3 

15 

16 

       24 

25 

 

 23 

16 

4 

9 

10 

 9 

14 

16 

 7 

14 

16 

20 

  9 

14 

15 

24 

11 

15 

19 

25 

        

2

8 

   

РН5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), 

бути зрозумілим для представників інших бізнес-

культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями 

        2 

12 

8 

11 

 

         15 

19 

24 

11 

15 

25 

      31 

32 

    



з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах 

цінування різноманітності, мультикультурності, 

толерантності та поваги до них. 

РН6. Планувати, організовувати, мотивувати, 

оцінювати та підвищувати результативність 

колективної праці, здійснювати дослідження в групі під 

керівництвом лідера, з урахуванням вимог та 

особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу.  

8 

11 

8  13 

 

      13 

24 
                     

РН7. Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати.  

       2 

10 

16 

22 

   16 

22 

20 

18 

               16 

22 

28 

    

РН8.Розуміти, виділяти й описувати нові явища, 

процеси й тенденції глобального розвитку, механізми й 

інструменти реалізації економічної політики та світових 

інтеграційних / дезінтеграційних процесів, у тому числі 

та євроатлантичної інтеграції  

11            4 

10 

15 

16 

17 

 9 

14 

16 

       10 

13 

14 

18 

21 

         

РН9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до 

інших вимог освітньої програми, сучасні теорії та 

методи розв’язання спеціалізованих складних задач і 

практичних проблем у сфері міжнародної торгівлі 

товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, 

міжнародних валютно-фінансових та кредитних 

відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій. 

 2 

8 

9 

 

             14 

16 

17 

20 

16 

19 

20 

23 

16 

16 

17 

27 

             

РН10. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості 

функціонування суб’єктів міжнародних відносин та 

моделей їх економічного розвитку. 

             15 

16 

14     13 

14 

24 

25 

            

РН11. Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних 

умов реалізації форм міжнародних економічних 

відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 

               15 

16 

17 

20 

18 

27 

                

РН12. Здійснювати комплексний аналіз складних 

економічних систем, зіставляти та порівнювати їх 

       7 

22 

21 

              22 

21 

31 

   23 

16 

17 

22 

21 

31 

     



складові, оцінювати й аргументувати оцінки 

результативності їх функціонування. 

32 

РН13. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний 

інструментарій дослідження стану та перспектив 

розвитку окремих сегментів міжнародних ринків 

товарів і послуг з використанням сучасних знань про 

методи, форми й інструменти регулювання міжнародної 

торгівлі. 

       7 

22 

21 

        14 

22 

21 

23 

16 

19 

20 

27 

28 

              

РН14. Розуміти і застосовувати теорії, принципи,  

засоби й інструменти реалізації міжнародних валютно-

фінансових та кредитних відносин.  

       22 

21 

27 

          22 

21 

27 

31 

             

РН15. Визначати функціональні особливості, характер, 

рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами 

міжнародних економічних відносин різного рівня та 

налагоджувати комунікації між ними. 

11 

25 

        8 

13 

14 

24 

         13 

14 

24 

25 

            

РН16. Демонструвати знання про стан досліджень 

міжнародних економічних відносин та світового 

господарства у міждисциплінарному поєднанні із 

політичними, юридичними, природничими науками.  

11 

23 

15 

19 

25 

8 

9 

15 

    1 

18 

    23 

15 

16 

12 

        11 

19 

29 

           

РН17. Визначати причини, типи та характер 

міжнародних конфліктів і суперечок, обґрунтовувати і 

застосовувати економічні, юридичні та дипломатичні 

методи і засоби їх вирішення на міжнародному рівні,  

відстоюючи національні інтереси України.  

         13 

24 
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РН18. Досліджувати економічні явища та про у 

міжнародній сфері на основі розуміння категорій, 

законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, 

закономірності функціонування та розвитку світового 

господарства з урахуванням причинно-наслідкових та 

просторово-часових зв’язків.  
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РН19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, 

міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові 

матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у 

сфері міжнародних економічних відносин.  
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РН20. Відстоювати національні інтереси України з 

урахуванням безпекової компоненти міжнародних 

економічних відносин.  
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РН21. Розуміти і мати навички з ведення ділового 

протоколу та ділового етикету у сфері міжнародних 

економічних відносин, враховуючи особливості 

міжкультурного спілкування на професійному та 

соціальному рівнях, як державною так і іноземними 

мовами. 
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РН22. Застосовувати відповідні методи, правила і 

принципи функціонування міжнародних економічних 

відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

України. 
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РН23. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж 

життя для здобування знань, з метою підтримки 

професійної компетентності на високому рівні.  
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РН24. Обґрунтовувати вибір і застосовувати 

інформаційно-аналітичний інструментарій, економіко-

статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу 

та методи моніторингу кон’юнктури світових ринків. 
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РН25. Презентувати результати дослідження на базі 

яких, розробляються рекомендації та заходи з адаптації 

до змін міжнародного середовища. 
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РН26. Управляти міжнародним бізнесом, формувати, 

розробляти та реалізовувати стратегії щодо управління 

персоналом міжнародної компанії, маркетингової, 

конкурентної, інноваційної, фінансової діяльності та 

інші з урахуванням напряму діяльності суб’єкта 

міжнародного бізнесу, враховуючи пріоритети старт-

спеціалізації Харківського регіону. 
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РН27. Застосовувати набуті знання для розв’язання 

прикладних завдань в сферах планування, аналізу, 

організації та контролю міжнародного бізнесу. 
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РН28.Аналізувати базові мікро- та макроекономічні 

моделі, сучасні макроекономічні підходи до аналізу 

економіки, принципи поведінки економічних суб’єктів в 

умовах глобального середовища 
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             10  

РН29. Приймати та обґрунтовувати управлінські 

рішення щодо створення та діяльності підприємницьких 

структур, сприяння інтернаціоналізації бізнесу у секторі 

малого та середнього підприємництва. 
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