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Освітня програма підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини»  

Програма відповідає першому (бакалаврському) рівню вищої освіти та 
шостому кваліфікаційному рівню за Національною рамкою кваліфікації. 

 
 
 
 
 
 
Проектна група програми:  
 
1. доц., к.е.н. Гаврилюк О. В. 
2. доц., к.е.н. Михайлина Д. Г. 
3. аист. к.е.н. Роговська-Іщук І. В. 

 
 

 
 
Гарант освітньої програми: 
Проф., д.е.н. Шилепницький П. І. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Програму узгоджено: 

 
Декан економічного факультету      доц. Білоскурський Р. Р. 
 
 
Заст. декана з навчально- 
методичної роботи                       доц. Грешко Р. І. 
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2. Перелік навчальних дисциплін освітньої програми 
№п/п Назва дисципліни К-сть 

кредитів 
К-сть 
годин 

К-сть 
аудиторних 

годин 

К-сть годин 
на 

самостійне 
вивчення 

Форма 
контролю 

1 Українська мова 3 90 30 60 Екзамен 
2 Актуальні питання історії 

та культури України 
5 150 45 105 Екзамен 

3 Економічна теорія 5 150 75 75 Екзамен 
4 Вища математика 6 180 60 120 Екзамен 
5 Інформатика 6 180 90 90 Екзамен 
6 Філософія 4 120 30 90 Екзамен 
7 Мікроекономіка 4 120 60 60 Екзамен 
8 Регіональна економіка 4 120 60 60 Екзамен 
9 Гроші і кредит 4 120 60 60 Екзамен 
10 Теорія ймовірності і 

математична статистика 
5 150 60 90 Залік 

11 Статистика 4 120 60 60 Екзамен 
12 Економіка підприємства 5 150 60 90 Екзамен 
13 Макроекономіка 4 120 60 60 Екзамен 
14 Менеджмент 5 150 60 90 Екзамен 
15 Економіка праці і 

соціально-трудові 
відносини 

4 120 60 60 Екзамен 

16 Історія економіки і 
економічної думки 

5 150 60 90 Залік 

17 Економетрика 5 150 60 90 Залік 
18 Міжнародна економіка 5 150 60 90 Екзамен 
19 Бухгалтерський облік 5 150 60 90 Екзамен 
20 Фінанси 5 150 60 90 Екзамен 
21 Маркетинг 5 150 60 90 Екзамен 
22 Оптимізаційні методи та 

моделі 
4 120 60 60 Екзамен 

23 Міжнародні економічні 
відносини 

6 180 75 105 Екзамен 

24 Міжнародна економіка ІІ 5 150 60 90 Екзамен 
25 Міжнародні фінанси 6 180 60 120 Екзамен 
26 Соціологія 3 90 30 60 Залік 
27 Міжнародний маркетинг 6 180 75 105 Екзамен 
28 Міжнародна економічна 

діяльність України 
6 180 77 103 Екзамен 

29 Іноземна мова 6 180 90 90 Екзамен 
30 Ділова іноземна мова 10 300 156 144 Екзамен 
 Загалом 150 4500 1913 2587  

Вибіркова складова 
Дисципліни вибору ВНЗ 

31 Міжнародне економічне 
право 

4 120 45 75 Екзамен 

32 Професійна іноземна мова 4 120 60 60 Екзамен 
33 Міжнародна торгівля 4 120 60 60 Екзамен 
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34 Державне регулювання 
економіки 

4 120 60 60 Екзамен 

35 Міжнародні фінансові 
ринки 

4 120 60 60 Екзамен 

36 Європейська інтеграція 4 120 60 60 Екзамен 
37 Зовнішньоекономічна 

діяльність 
5 150 60 90 Екзамен 

38 Міжнародний 
економічний аналіз 

4 120 55 65 Екзамен 

39 Менеджмент 
зовнішньоекономічної 

діяльності 

3 90 33 57 Залік 

40 Світова економіка 3 90 60 30 Залік 
41 Податкова система 3 90 30 60 Залік 
42 Міждисциплінарна 

курсова робота І 
3 90 - - - 

43 Міждисциплінарна 
курсова робота ІІ 

3 90 - - - 

Дисципліни вільного вибору студента 
44 Вибіркова факультетська 

дисципліна І 
3 90 30 60 Залік 

45 Фізичне виховання/Вступ 
у спеціальність 

3 90 30 60 Залік 

46 Вибіркова факультетська 
дисципліна ІІ/Фізичне 

виховання ІІ/Громадське 
здоров’я та медицина 

порятунку 

3 90 60 30 Залік 

47 Транснаціональні 
корпорації/Транскордонне 

співробітництво 

3 90 44 46 Залік 

48 Міжнародні 
організації/міжнародна 

інформація 

4 120 45 75 Залік 

49 Міжнародна інвестиційна 
діяльність/Організація 

виробництва 

4 120 60 60 Залік 

50 Торговельна політика і 
комерційна 

дипломатія/Європейські 
економічні комунікації 

3 90 60 30 Екзамен 

51 Вибіркова факультетська 
дисципліна ІІІ 

3 90 45 45 Залік 

52 Теорії міжнародних 
економічних 

відносин/Історія 
міжнародних економічних 

відносин 

3 90 30 60 Залік 

 Загалом 71 2130 987 1143  
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Практична підготовка  

№ Вид діяльності Кількість 
кредитів 

Кількість годин 

1 Навчальна практика «Вступ у 
спеціальність» 

2 60 

2 Виробнича практика 
«Міжнародна економічна 

діяльність України» 

4 120 

 

3. Визначення форм державної атестації здобувачів вищої освіти за 
освітньою програмою 

Форма атестації здобувачів вищої 
освіти 

Атестація здійснюється у формі: 
• публічного захисту випускної 

кваліфікаційної роботи; 
• та комплексного державного 

екзамену з  фахових дисциплін 
(Міжнародна економічна 
діяльність України, 
Міжнародний маркетинг, 
Міжнародні економічні 
відносини, Міжнародні 
фінанси) 

Вимоги до випускної 
кваліфікаційної роботи 

Атестація здійснюється відповідно 
до Положення «Про організацію 
освітнього процесу здобуття 
першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти в ЧНУ», Положення 
«Про оцінювання успішності 
здобувачів ступенів вищої освіти 
«бакалавр», Положення «Про 
випускну роботу», Положення «Про 
екзаменаційну комісію з атестації 
здобувачів вищої освіти в ЧНУ», 
Методичних рекомендації до 
виконання випускних 
кваліфікаційних робіт. 
Робота проходить перевірку на 
плагіат та оприлюднюється на 
офіційному сайті ЧНУ. 
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4. Очікувані результати навчання (загальні): 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5.Очікувані результати (фахові – відповідно спеціальності) 
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• Здатність визначати, характеризувати елементи механізму 
функціонування та розвитку світової економіки. 

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

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

• Здатність визначати характеристики проблем у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності із врахуванням цивілізаційних, 
регіональних та національних особливостей та обирати способи їхнього 
розв’язання. 

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

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

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

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

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

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

•  Здатність використовувати на практиці основи міжнародного 
економічного права. 

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

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

• Уміння впроваджувати основи міжнародного інвестиційного права при 
реалізації інвестиційних проектів. 

• Здатність визначати сутність міжнародних інвестицій, їхнє місце та роль у 
міжнародному бізнесі, визначати ризики давати оцінку міжнародним 
інвестиційним проектам, демонструвати механізм інвестиційної діяльності 
на міжнародному рівні. 
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• Здатність виявляти особливості регулювання міжнародної інвестиційної 
діяльності на національному та міжнародному рівнях, системи методів, що 
застосовуються, також досліджувати інвестиційну позицію України. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Здатність аналізувати проблеми розвитку міжнародної економічної 
діяльності України, визначати тенденції розвитку, особливості 
регулювання, шляхи покращення міжнародної економічної діяльності 
України.  
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• Здатність до розробки ефективних методів стимулювання господарської 
діяльності з урахуванням тенденцій розвитку та регулювання міжнародної 
економічної діяльності України.  

• Спроможність розробляти міжнародні програми співробітництва за участю 
суб’єктів міжнародної економічної діяльності України та оцінювати 
управлінську результативність дій щодо покращення міжнародної 
економічної діяльності України. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


