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Розроблено на основі Стандарту вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні 
відносини» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» для першого (бакалаврського) рівня 
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(бакалаврського) рівня вищої освіти 
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сфері економіки, торгівлі та сільського господарства Міністерства розвитку 
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Прізвище, ім’я, 

по батькові 
керівника 
та членів 
проектної 

групи 

Найменуванн
я 

посади, місце 
роботи 

Найменування 
закладу, який 

закінчив викладач, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про 

вищу освіту 

Науковий ступінь, 
шифр і 

найменування 
Наукової 

спеціальності, тема 
дисертації, вчене 
звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно 

Стаж 
науково-

педагогічно
ї та/або 

наукової 
роботи 

Інформація про 
наукову діяльність 

(основні публікації за 
напрямом, науково- 

дослідній роботі, 
участь у конференціях 
і семінарах, робота з 

аспірантами та 
докторантами,керівництво науковою 

роботою студентів) 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата 

видачі) 

Керівник проєктної групи 
Михайлина 

Діана 
Георгіївна 

 

Доцент 
кафедри 

міжнародної 
економіки 
ЧНУ ім. 

Ю.Федькович
а 

Чернівецький 
національний 
університет 

ім.Юрія 
Федьковича,  

2002 р. 
Міжнародна 
економіка. 

Спеціаліст з 
економіки. 

РН №21251039 
.  
 

Кандидат 
економічних наук 

зі спеціальності 
08.00.02 – «Світове 

господарство і 
міжнародні 
економічні 
відносини»  

Тема: 
«Регулювання 
міжнародних 

товарних потоків в 
умовах 

транснаціоналізації
» 

ДК №054236 
від 8.07.2009 р. 

 
Атестат доцента 

кафедри 
міжнародної 
економіки 

12ДЦ № 034198 
від 25.01.2013 р 

18 років П. 2. 
1. Шилепницький П.І., Михайлина Д.Г. Державна пріоритетність 

туризму як ключова детермінанта його глобальної 
конкурентоспроможності. Науковий вісник Чернівецького 
національного університету: Збірник наукових праць. Економіка. 
2015. Вип. 750. С. 15-19 

2. Шилепницький П.І., Михайлина Д.Г., Кушнерик В.В. Роль 
державного маркетингу у забезпеченні глобальної 
конкурентоспроможності туристичного продукту. Вісник 
Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні 
науки. 2015. Вип. ІІІ (59). C.18-26 

3. Шилепницький П.І., Михайлина Д.Г., Ляхович М.В. 
Характеристика концепції розвитку державно-приватного 
партнерства. Вісник торговельно-економічного інституту. 
Економічні науки. 2016. – Вип. ІІ (62). С. 36-49 

4. Михайлина Д.Г., Саєнко О.С. Сучасні зрушення у 
корпоративній системі глобального ланцюга створення вартості. 
Науковий вісник Чернівецького національного університету Збірник 
наукових праць. Економіка. 2017. Вип 789. C.3-8 

5. Михайлина Д.Г., Роговська-Іщук І.В. Альтернативні функції 
логотипу в умовах глобалізації ринкового середовища. Вісник 
торговельно-економічного інституту. 2017. Вип. І-ІІ (65-66). C.434-
443. 

П. 3. 
1. Михайлина Д.Г. Сучасні умови інтернаціонального 

позиціонування туристичного об’єкта регіонів / Міжнародне 
економічне співробітництво регіонів України: стан та перспективи: 
колект. Монографія. ЧНУ. Чернівці, 2015. С. 80-110. 

П. 5. 
1. Норвезько-український проект «Перепідготовка та соціальна 

адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні», 
співвиконавець (вересень-грудень 2019 р.) 

Університет Норд 
(Норвегія), Наказ 
№ 793-від, 
15.11.2019 р. 
«Внутрішній 
контроль за 
стандартами 
COSO: 
застосування в 
університетському 
секторі» 
Сертифікат від 
11.12.2019. 

 
ЧТЕІ КНТЕУ, 
кафедра 
економічної 
кібернетики та 
міжнародних 
економічних 
відносин. 
Тема «Сучасні 
напрямки 
розвитку процесу 
інтернаціоналізаці
ї: маркетинговий 
аспект». 
12.03.2018-
12.04.2018 р., 
Наказ № 146 від 
06.03.2018. 
Довідка № 33/06 
від 17.04.2018 р. 
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2. CPEA-ST/10022 (2017-2019) “Internal Control and the COSO 
framework: Application to the university sector”, співвиконавець 
(серпень-грудень 2019 р.) 

П.13. 
1. Михайлина Д.Г., Саєнко О.С. Міжнародний бізнес / 

International Business: Опорний конспект лекцій / Course Manual . 
Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. 124с. 

П.15. 
1. Михайлина Д.Г. Сучасні тенденції розвитку міжнародного 

туристичного маркетингу в умовах зростання глобальної 
конкуренції. Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та 
перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції (20-22 травня 2016 р.): Тези / ЧНУ. Чернівці, С. 47-49. 

2. Михайлина Д.Г., Саєнко О.С. Ключові трансформації глобальних 
ланцюгів створення вартості. Математичні методи, моделі та 
інформаційні технології в економіці: Матеріали V Міжнародної 
науково-методичної конференції (18-19 травня): Тези. Чернівці: 
Друк Арт, 2017. C.112-113. 

3. Михайлина Д.Г., Роговська-Іщук І.В. Міжнародний логотип в 
альтернативному функціональному розрізі. Сталий розвиток 
місцевих громад: роль економічної освіти та науки Матеріали 
науково-практичної конференції (9-10 листопада 2017 р.): Тези / 
ЧНУ. Чернівці, 2017. C.96-99. 

4. Роговська-Іщук І.В., Михайлина Д.Г., Саєнко О.С. Сучасний стан 
та перспективи розвитку світового ринку деривативів. Наукова 
спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із 
минулого в майбутнє. Матеріали IV Міжнародної Шумпетерівської 
конференції (03-04 жовтня 2018 р.): Тези / ЧНУ. Чернівці, 2018. С. 
119-122. 

5. Михайлина Д.Г., Роговська-Іщук І.В. Функціональне 
навантаження логотипу як візуальної компоненти бренду 
міста. Трансформація системи міжнародних, національних та 
локальних ринків. Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції (7-9 травня 2020 р.) Чернівці (Україна) – Сучава 
(Румунія), 2020. С.121-122. 

П.16 
Член ВГО «Українька асоціація економістів-міжнародників» 

П.18 
Наукове консультування ГО «Центр економічного розвитку та 
соціальної адаптації» (2016-2019 рр.), довідка № 11-04 від 01.11.19 р. 

Члени проєктної групи 
Гаврилюк 

Оксана 
Володимирівна 

 

Доцент 
кафедри 

міжнародної 
економіки 
ЧНУ ім. 

Чернівецький 
державний 
університет  

ім. Юрія  
Федьковича, 

Кандидат  
економічних наук 

зі спеціальності 
08.00.05 – 

25 років П.2 
1. Гаврилюк О.В., Дольний Ю.З. Причини та напрямки впливу 

прямих іноземних інвестицій на економіку приймаючої 
країни. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. 
праць. Вип. 820. Економіка. 2019. С. 18-25. 

КНУ ім. 
Т.Шевченка,  
Інститут 
міжнародних 
відносин, кафедра 
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Ю.Федькович
а 

1995 р. 
Економіка 

підприємства. 
Спеціаліст з 
економіки 

ЛП ВЕ №001001 від 
17.06.1995 

«Підприємництво, 
менеджмент та 

маркетинг 
Тема: «Розвиток 

підприємництва у 
сфері послуг 

регіону» 
ДК № 010850  

від 13.06.2001 р. 
 

 Атестат доцента 
кафедри 

міжнародної 
економіки 

02ДЦ № 011810 
від 16.02.2006 р 

2. Гаврилюк О.В., Саінчук Н.В., Дольний Ю.З. Тенденції та 
особливості прямого іноземного інвестування в економіку 
України. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського: Науковий 
журнал. Серія: Економіка і управління. 2020. Т. 31 (70). № 1. С. 1-7. 

3. Гаврилюк О.В., Остафі І.Ю. Особливості розвитку 
зовнішньої торгівлі України. Причорноморські економічні студії: 
Науковий журнал. 2020. Вип. 49. С. 9-15. 

4. Гаврилюк О.В., Остафі І.Ю. Аналіз впливу процесів 
регіоналізації на розвиток міжнародної торгівлі. Вісник Одеського 
національного університету. Серія: Економіка. 2020. Т. 25. Вип. 1 
(80). С. 23-28. 

5. Саінчук Н.В., Гаврилюк О.В., Голик Н.І. Переваги та 
недоліки у залученні прямих іноземних інвестицій для 
України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: 
Економічні науки. 2020. № 1(33). С. 79-86. 

6. Гаврилюк О.В., Саінчук Н.В., Дольний Ю.З. Сучасні тренди 
та особливості міжнародного інвестування. Міжнародний науковий 
журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. 2020. Т.2. № 3(35). С. 
56-66. 

7. Саінчук Н.В., Гаврилюк О.В., Голик Н.І. Механізм 
державного регулювання залучення іноземних інвестицій в 
економіку України. Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове 
господарство. 2020. Вип. 30. С. 144-149. 

П.3 
1. Гаврилюк О.В. Оцінка особливостей інтеграції України у 

світовий торговельний простір. Міжнародне економічне 
співробітництво регіонів України: стан та перспективи: колект. 
монографія / За заг. ред. В.Є. Лошенюка. Чернівці, 2015. С.19-33. 

2. Гаврилюк О.В. Аналіз ключових тенденцій розвитку 
зовнішньоторговельного співробітництва України в сфері послуг. 
Міжнародне економічне співробітництво регіонів України: стан та 
перспективи: колект. монографія / За заг. ред. В.Є. Лошенюка. 
Чернівці, 2015. С.34-48. 

3. Гаврилюк О.В. Участь України у процесах глобалізації та 
регіоналізації. Глобалізація та регіоналізація: виклики для економіки 
України: колект. монографія / За заг. ред. В.Є. Лошенюка. Чернівці, 
2010. С.45-136. 

П 13 
1. Гаврилюк О.В., Саєнко О.С. Міжнародні економічні 

відносини: Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи 
другого (магістерського) рівня вищої освіти. Чернівці: ЧНУ, 2017. 64 
с. 

П 17 
Фізична особа-підприємець 

П 18 

міжнародних 
фінансів, з 
01.11.2019 р. по 
31.11.2019 р.  
Сертифікат 
056/1239 
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1. Наукове консультування ГО «Центр економічного розвитку 
та соціальної адаптації» (2016-2019 рр.), довідка № 11-02 від 
01.11.19р. 

Роговська-Іщук 
Ірина 

Володимирівна 
 

Асистент 
кафедри 

міжнародної 
економіки 
ЧНУ ім. 

Ю.Федькович
а 

Чернівецький 
національний 
університет 

ім. Ю. Федьковича, 
2002 р., 

Фінанси. 
Економіст. 

Спеціаліст з 
економіки 

РН № 21251130 
від 30.06.2002 р. 

Кандидат 
економічних наук 

ДК № 056419 
від 16 грудня 

2009р. 
Тернопільського 
національного  
економічного 

університету зі 
спец. 08.00.02- 

«Світове 
господарство і 

міжнародні 
економічні 
відносини» 

Тема кандидатської 
дисертації: 

«Технічний аналіз 
на міжнародному 

валютному ринку» 

11 
років 

П. 2. 
1. Луцишин З.О., Роговська-Іщук І.В., Переваги 

міждисциплінарного підходу в дослідженні кон’юнктури 
міжнародних фінансових ринків// Науковий вісник Чернівецького 
національного університету: Збірник наукових праць. 2013. (669-671). 
C.233-237. 

2. Михайлина Д.Г., Роговська-Іщук І.В., Транскордонна 
кластеризація як інноваційний вектор включення у глобальний 
відтворювальний простір// Науковий вісник Чернівецького 
національного університету: Збірник наукових праць. 2013. (650-652). 
C.288-295. 

3. Роговська-Іщук І.В., Михайлина Д.Г. Альтернативні функції 
логотипу в умовах глобалізаціїринкового середовища // Вісник ЧТЕІ 
КНТЕУ. 2017. № І-ІІ . C.434-443. 

4. Роговська-Іщук І.В., Ковальчук К.В. Прояви та наслідки 
фінансової глобалізації у світі та в Україні // Науковий вісник 
Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. 
2017. (789). C.9-16. 

5. Саєнко О., Демчук Н., Роговська-Іщук І.В. Соціальні 
цінності українського суспільства: довіра, солідарність, 
відповідальність // Релігія та соціум. Міжнародний часопис. 2018. № 
3-4 (31-32). C.64-69. 

6. Роговська-Іщук І.В., Пробоїв О.А. Структуровані продукти й 
синтетичні інструменти на глобальних фінансових ринках // 
Економіка і суспільство. 2018. (16). C.88-97.  

7. Роговська-Іщук І. Дисбаланси та диспропорції світового та 
вітчизняного фондових ринків. Науковий вісник Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. Серія Економіка. 
2019. № 820. С. 11–17. 

П. 3 
1. Роговська-Іщук І.В. Можливості застосування інструментів 

міжринкового аналізу для виявлення загальних тенденцій розвитку 
міжнародних фінансових ринків. Сучасні тренди трансформації 
вітчизняної економіки в контексті глобальних викликів: колектива 
монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. В.Р. Купчака. Іванофранківськ: 
НАІР, 2018. С. 147-166 

2. Роговська-Іщук І.В. Посилення ролі фінансової компоненти 
міжнародного економічного співробітництва України. Міжнародне 
економічне співробітництво регіонів України: стан та перспективи. 
колективна монографія. Чернівці: ЧНУ, 2015. С. 129-146. 

3. Роговська-Іщук І.В., Сохацька О.М., Вінницький С.В. 
Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових 
ринків: навчальний посібник. Київ: КОНДОР, 2014. 358 с.  

Університет Норд 
(Норвегія),  
Наказ № 793-від, 
15.11.2019 р. 
«Внутрішній 
контроль 
за стандартами 
COSO: 
застосування в 
університетському 
секторі» 
Сертифікат від 
11.12.2019. 
 
Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 
Наказ № 721-від, 
25.10.2019 р. 
Сертифікат 
056/1245  
від 24 грудня 
2019р. 
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4. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник/ 
Фомішин С. В., Роговська-Іщук І.В. та інші. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 
2013. 416с.  

П. 5. 
1. Норвезько-український проект «Перепідготовка та соціальна 

адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні», 
співвиконавець (вересень-грудень 2019 р.) 

2. CPEA-ST/10022 (2017-2019) “Internal Control and the COSO 
framework: Application to the university sector”, співвиконавець 
(червень-грудень 2019 р.) 

П.13. 
1. Міжнародні економічні відносини: Методичні вказівки до 

міждисциплінарної курсової роботи / Укл. О.Я. Никифорак, І.В. 
Роговська-Іщук. Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2017. 28 с. 

2. Роговська-Іщук І.В., СохацькаО.М., Вінницький С.В. 
Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових 
ринків: навчальний посібник. Київ: КОНДОР, 2014. 358 с. 

3. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник/ 
Фомішин С. В., Роговська-Іщук І.В. та інші. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 
2013. 416с.  

П.15. 
1. Rogovska-Ishchuk I., Saienko O. Synergetic approach in research 

of international financial markets // Scientific Letters of Academic Society 
of Michal Baludansky. Volume 5. No. 1/2017. PP. 119-123. 

2. Роговська-Іщук І. В.  Міжринковий аналіз міжнародних 
біржових ринків// ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 
Розвиток економіки України: можливості, проблеми, перспективи, 
Запоріжжя 2018р. С.60-64. 

3. Rohovska-Ishchuk І.V., Kiyko О.Y., 
MARKTÜBERGREIFENDE ANALYSE DER INTERNATIONALEN 
BÖRSENMÄRKTE ALS ALTERNATIVE ZU TRADITIONELLEN 
ANSÄTZEN, II International Scientific Conference, Economy and Society: 
A Modern Vectors of Development, Leipzig.  2018. P 19-22.   

4. Роговська-Іщук І. В., Михайлина Д.Г. Сучасний стан та 
перспективи розвитку світового ринку деривативів/ Наукова 
спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого 
в майбутнє /Матеріали IV Міжнародної Шумпетерівської конференції.  
Чернівці: ЧНУ. С.119-123. 

5. Роговська-Іщук І.В., Курячей А.А., Карачко Н.І. Фінансовий 
ринок України в умовах глобалізації// Перспективні напрямки 
розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і 
практика/Міжнародна науково-практична конференція, жовтень 
2018р. -  Полтава. С.15 – 17. 

6. Роговська-Іщук І.В. Сценарії трансформації фінансових 
ринків в умовах глобалізації // Innovatove economy: processes, 
strategies, technologies: international scientific conference (january 27th, 
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2017). Part I. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 2017. 196 p. P. 49-50. 
П. 16 

Член ВГО «Українська асоціація економістів-міжнародників» 
П 18 

Консультаційні послуги для МПВКП «Світязь» .Довідка № 14 від 9 
січня 2017 року 

Марченко 
Тетяна 

Володимирів
-на 

Асистент 
кафедри 

міжнародної 
економіки 

Чернівецький 
національний 
університет 

ім. Ю. Федькович
а, 2006 р., 

Міжнародна 
економіка 
Магістр з 
економіки 

РН № 30288606 
від 20.06.2006 

Кандидат 
економічних 

наук 
ДК № 033942 
від 25 лютого 

2016 р. 
Спеціальність 

08.00.02 – світове 
господарство і 

міжнародні 
економічні 
відносини 

Тема 
«Міжнародні 
інноваційні 
програми 
як фактор 
інтеграції 

україни до ЄС». 
 

14 років П. 2. 
1. Марченко Т.В. Національна ідея України в формуванні 
нової системи зовнішніх відносин // Науковий вісник 
Чернівецького національного університету: Збірник наукових 
праць. 2014. Вип. 710-711. С. 21-
24. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_ec_2014_710-711_7  
2. Марченко Т.В. Міжнародні інноваційні програми в розрізі 
відносин Україна-ЄС // Інноваційна економіка: 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2014. Випуск 5 
[54]. С. 28-31. http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_5_7 
3. Марченко Т.В. Національні інтереси у формуванні 
геостратегії України // Науковий вісник Чернівецького 
національного університету: Економіка : збірник наукових 
праць. 2016. Вип. 777-778. С. 20-23. 
http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/777-
778_Online_Final.pdf 
4. Марченко Т.В. Національна інноваційна політика в 
контексті європейської інтеграції України // Науковий вісник 
Чернівецького університету: Економіка : збірник наукових 
праць. 2017. Вип. 786. С. 11-17. http://econom.chnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/09/Visnyk_786on-line.pdf 
5. Marchenko T.V. Innovative activity and dynamic of economic 
development: innovativeness of Y.A. Shumpeter // Journal of 
International Business Studies. 2017. No.9 (2). Volume 48. P. 
1444-1452. 
6. Марченко Т.В. Інтелектуалізація інноваційної сфери 
України через участь в Європейському дослідницькому 
просторі // Науковий вісник Чернівецького університету: 
Збірник наукових праць. 2018. Вип. 802. С. 37-43. 
http://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis/issue/view/7  
7. Марченко Т.В. “Горизонт 2020”: підвищення 
інноваційності України // Науковий вісник Чернівецького 
університету: Збірник наукових праць. 2019. Вип. 820. С. 34-
36. 
http://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis/article/view/1
08  

Наукове 
стажування 
в Грацькому 
університеті 
імені Карла і 

Франца 
(Австрія) на 

основі 
отриманої 

стипендії від 
Австрійської 

служби обміну 
(OeAD) для 
проведення 

дослідницької 
роботи 

“Національна 
інноваційна 
політика в 
контексті 

європейської 
інтеграції 
України, 

інноваційні 
програми, 
державне 
сприяння 

інноваціям в 
розвинених 

країнах ЄС”, 
01.02.2015 -
31.05.2015; 

 
Наукове 

стажування у 
Віденському 
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П. 3. 
1. Лошенюк В. Є., Михайлина Д. Г., Марченко Т.В. та ін. 
Глобалізація та регіоналізація: виклики для економіки 
України: Колект. монографія / За заг. ред. В.Є.Лошенюка. 
Чернівці, 2010. 520 с. 
2. Гаврилюк О.В., Роговська-Іщук І. В., Марченко Т. В. 
Міжнародне економічне співробітництво регіонів України: 
стан та перспективи: колект. Монографія. За заг. ред. 
В.Є.Лошенюка // Чернівці, 2015. 176 с. 

П. 5. 
1. Наукове стажування в Грацькому університеті імені Карла 
і Франца (Австрія) на основі отриманої стипендії від 
Австрійської служби обміну (OeAD) для проведення 
дослідницької роботи “Національна інноваційна політика в 
контексті європейської інтеграції України, інноваційні 
програми, державне сприяння інноваціям в розвинених країнах 
ЄС”, 01.02.2015 -31.05.2015; 
2. Наукове стажування у Віденському університеті (Австрія) 
на основі отриманої стипендії стипендійного фонду 
Республіки Австрія, Postdocs від Австрійської служби обміну 
(OeAD-GmbH) та Центру міжнародної кооперації та 
мобільності (ICM) для наукового проекту “Інноваційна 
економіка і державне сприяння інноваціям в розвинених 
країнах ЄС (Австрія, Німеччина)” 01.09.2017-31.08.2018; 
3. Наукове стажування в Єнському університеті на основі 
стипендії Німецької служби академічних обмінів (DAAD) для 
здійснення наукового дослідження на тему «Національна 
інноваційна політика України в контексті Європейської 
інтеграції – порівняння з Німеччиною та Австрією» в рамках 
спільного проекту німецько-українського співробітництва 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
та Університету Фрідріха Шиллера (Єна, Німеччина) 
«Магістерська програма «Німецькі та Європейські студії» 
01.12.2019-31.12.2019. 

П. 13. 
1. Транснаціональні корпорації: методичні 
рекомендації / Укл.: Т.В.Марченко. Чернівці: Рута, 2007. 54 с. 
2. Європейські економічні комунікації: методичні 
рекомендації / Укл.: Т.В.Марченко. Чернівці, 2012. 50 с. 
3. Торговельна політика та комерційна дипломатія: 
метод. реком. / уклад.: Т.В.Марченко. Чернівці, 2014. 64 с. 

П. 15. 

університеті 
(Австрія) на 

основі 
отриманої 
стипендії 

стипендійного 
фонду 

Республіки 
Австрія, 

Postdocs від 
Австрійської 

служби обміну 
(OeAD-GmbH) 

та Центру 
міжнародної 
кооперації та 
мобільності 
(ICM) для 
наукового 
проекту 

“Інноваційна 
економіка і 
державне 
сприяння 

інноваціям в 
розвинених 
країнах ЄС 
(Австрія, 

Німеччина)” 
01.09.2017-
31.08.2018; 

 
Наукове 

стажування в 
Єнському 

університеті 
(Німеччина) на 
основі стипендії 

Німецької 
служби 

академічних 
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1. Марченко Т.В. Відносини Україна-ЄС: національний 
інтерес України // Детермінанти сучасного розвитку соціально-
економічних систем в умовах глобальної нестабільності: матер. 
ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конф. студентів, 
аспірантів та молодих учених (IC YESS 2014). Ч.2. Чернівці. 
2014. С. 33-35. 
2. Марченко Т.В. Інноваційні програми як інструмент 
євроінтеграції України  // Транскордонне співробітництво: 
ключові ідеї та перспективи: матер. XXIII Міжнародної 
науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). 
Чернівці. 2016. С. 45-47. 

Марченко Т.В. Вплив інноваційного фактора на зміну ВВП 
// Трансформація системи міжнародних, національних та 
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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності  
292 «Міжнародні економічні відносини»    

1 – Загальна інформація 
Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
Економічний факультет 
Кафедра міжнародної економіки 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Бакалавр. 
Бакалавр міжнародних економічних відносин 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Міжнародні економічні відносини 
 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС,  
термін навчання 4 роки 

Наявність акредитації Міністерство освіти і науки України; Україна 
Цикл/рівень 

 
НРК України – 6 рівень,  FQ-EHEA – перший цикл,  
ЕQF-LLL – 6 рівень 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти / Наявність 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

Мова(и) викладання Українська, англійська 
Термін дії освітньої 
програми 

На період дії сертифікату з акредитації спеціальності 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми 

http://econom.chnu.edu.ua 
http://www.interec.info 

2 – Мета освітньої програми 
Підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців з  поглибленим знанням 
професійної іноземної мови, які мають теоретичні знання, володіють сучасним економічним 
мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань та проблем 
міжнародного економічного співробітництва на різних рівнях в умовах ринкової економіки 
та соціального партнерства 

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

29 Міжнародні відносини 
292 Міжнародні економічні відносини 
Обов’язкові компоненти 180 кредитів ЄКТС (75%), вибіркові 60 
кредитів ЄКТС (25%). 
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.  
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.  
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Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати 
спеціалізовані складні задачі і практичні проблеми, що 
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у 
сфері міжнародних економічних відносин.  
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.  Інструменти: 
сучасні інформаційно-аналітичні системи, стандартні та 
спеціальні програмні продукти   

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна програма.  
Програма зорієнтована на отримання та поглиблення 
фундаментальної теоретичної підготовки та набуття практичних 
навиків в галузі міжнародних економічних відносин 

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації 

Вища професійна освіта в галузі міжнародних відносин за 
спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». 
Ключові слова: міжнародні економічні відносини, глобалізація 
світового господарства, міжнародна торгівля, міжнародні 
фінанси, міжнародний маркетинг, зовнішньоекономічна 
діяльність 

Особливості програми Особливості програми: підготовка фахівців у сфері міжнародних 
економічних відносин з поглибленим вивченням іноземних мов 

4 – Придатність випускників  
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-
правої форми (комерційні, некомерційні, державні, 
муніципальні), в яких випускники працюють у якості керівників 
або виконавців різноманітних служб апарату управління; органи 
державного та муніципального управління; структури, в яких 
випускники є підприємцями, що створюють та розвивають 
власну справу; науково-дослідницькі організації, пов’язані з 
вирішенням управлінських проблем; установи системи вищої 
освіти.  
Бакалаври міжнародних економічних відносин можуть обіймати 
посади згідно чинної редакції Національного класифікатора 
України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), International 
Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) за різними 
видами економічної діяльності відповідно до Національного 
класифікатора України Класифікація видів економічної 
діяльності (КВЕД:2010): 
145 Менеджер (управитель) в зовнішній торгівлі, готелях та 
закладах ресторанного господарства 
146 Менеджер (управитель) у міжнародній фінансовій діяльності 
149 Менеджер (управитель) в інших видах економічної 
діяльності 
1475 Менеджер (управитель) з міжнародного маркетингу, 
менеджери із зовнішньоекономічної діяльності 
2441.2 Економіст (економіст з міжнародної торгівлі, аналітик з 
інвестицій, аналітик з кредитування, економіст з планування, 
економіст із ціноутворення, економіст з фінансової роботи, 
консультант з економічних питань, оглядач з економічних 
питань, економічний радник тощо) 
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25359 Економіст з договірних та претензійних робіт 
23068 Консультант з економічних питань; 
2414.2 Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки 
2419.2 Експерт із зовнішньоекономічних питань, Консультант із 
зовнішньоекономічних питань, Фахівець-аналітик з дослідження 
товарного ринку, Фахівець з методів розширення ринків збуту 
2447.2 Фахівці з управління міжнародними проєктами та 
програмами  
341 Фахівці в галузі міжнародних фінансів та міжнародної 
торгівлі 
3436.9 Помічники керівників в іноземних представництвах, 
філіях, підрозділах підприємств України та інші помічники 
керівників 
3449 Державний інспектор у сфері міжнародних економічних 
відносин (інспектор з експорту, інспектор державний з якості 
товару та торгівлі) 
2444.2 Перекладач. 

Подальше навчання 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.  

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Студенто-центричне навчання, самонавчання, проблемно-
орієнтоване навчання тощо. Лекції, практичні, лабораторні 
заняття, навчальна та виробнича практика, самостійна робота 
(підготовка есе, презентацій, рефератів, курсових робіт, 
кваліфікаційної роботи), консультації з викладачами та 
практиками. 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, поточний контроль, проміжний 
контроль, підсумковий контроль, курсові роботи, навчальна та 
виробнича практики, державна атестація –публічний захист 
(демонстрація) кваліфікаційної роботи. 

6 – Програмні компетентності 
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 (ЗК) 

ЗК 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. 
ЗК 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.  
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ЗК 3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.  
ЗК  4. Здатність планувати та управляти часом. 
ЗК  5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово.  
ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземними мовами.  
ЗК 7. Навички використання інформаційних та комунікаційних 
технологій.  
ЗК 8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК 9. Уміння бути критичним та самокритичним.  
ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 
знань/видів економічної діяльності).  
ЗК 11. Здатність працювати в команді.  
ЗК 12. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ФК 1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та тенденції 
розвитку світового господарства, особливості реалізації 
економічної політики та світових 
інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі  
євроатлантичної інтеграції.   
ФК 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.  
ФК 3. Здатність виявляти особливості функціонування 
середовища міжнародних економічних відносин та моделей 
економічного розвитку.  
ФК 4. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм 
міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і 
мікрорівнях.  
ФК 5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг 
кон’юнктури світових ринків, оцінювати зміни міжнародного 
середовища та вміти адаптуватися до них.  
ФК 6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, 
інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівлі.  
ФК 7. Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації 
міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин.  
ФК 8. Здатність визначати функціональні особливості, характер, 
рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних 
економічних відносин різного рівня та налагоджувати 
комунікації між ними.  
ФК 9. Здатність до діагностики стану досліджень міжнародних 
економічних відносин та світового господарства у 
міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, 
природничими науками.  
ФК 10. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування 
правових, економічних та дипломатичних методів (засобів) 
вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні.  
ФК 11. Здатність проводити дослідження економічних явищ та 
процесів у міжнародній сфері з урахуванням причинно-
наслідкових та просторово-часових зв’язків. 
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ФК 12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі 
документи та довідкові матеріали при здійсненні професійної 
діяльності у сфері міжнародних економічних відносин. 
ФК 13. Здатність проводити оцінку та аналіз безпекової 
компоненти у міжнародних економічних відносинах.  
ФК 14. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному 
рівнях з використанням фахової термінології, включаючи усну і 
письмову комунікацію державною та іноземними мовами.  
ФК 15. Здатність застосувати методи, правила і принципи 
функціонування міжнародних економічних відносин для 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.  
ФК 16. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень 
знань, генерувати й ефективно використовувати їх в практичній 
діяльності. 
7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати 
навчання (ПРН) 

ПРН 1. Відповідально ставитися до професійного 
самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність навчання 
впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність 
до інноваційних змін.  
ПРН 2. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та 
іноземними мовами усно і письмово, фахово використовувати 
економічну термінологію.  
ПРН 3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 
технології, програмні пакети загального і спеціального 
призначення.  
ПРН 4. 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.  
ПРН 5. 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.  
ПРН 6. 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.  
ПРН 7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 
практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 
результати.  
ПРН 8. 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  
ПРН 9. 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 
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відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного 
трансферу технологій. 
 ПРН 10. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості 
функціонування суб’єктів міжнародних відносин та моделей їх 
економічного розвитку. 
 ПРН 11. Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов 
реалізації форм міжнародних економічних відносин на мега-, 
макро-, мезо- і мікрорівнях.  
ПРН 12. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних 
систем, зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й 
аргументувати оцінки результативності їх функціонування.  
ПРН 13. 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.  
ПРН 14. Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й 
інструменти реалізації міжнародних валютно-фінансових та 
кредитних відносин.  
ПРН 15. Визначати функціональні особливості, характер, рівень 
та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних 
економічних відносин різного рівня та налагоджувати 
комунікації між ними. 
 ПРН 16. Демонструвати знання про стан досліджень 
міжнародних економічних відносин та світового господарства у 
міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, 
природничими науками.  
ПРН 17. 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.  
ПРН 18. 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.  
ПРН 19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, 
міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, 
чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних 
економічних відносин.  
ПРН 20. Відстоювати національні інтереси України з 
урахуванням безпекової компоненти міжнародних економічних 
відносин. 
 ПРН 21. 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.  
ПРН 22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи 
функціонування міжнародних економічних відносин для 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.  
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ПРН 23. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя 
з метою підтримки професійної компетентності на високому 
рівні.  
ПРН 24. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-
аналітичний інструментарій, економіко-статистичні методи 
обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу 
кон’юнктури світових ринків.  
ПРН 25. Презентувати результати дослідження на базі яких, 
розробляються рекомендації та заходи з адаптації до змін 
міжнародного середовища. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення 1. Наявність кафедри, відповідальної за підготовку здобувачів 

вищої освіти. 
2. Наявність у складі кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, на 
яких покладено відповідальність за підготовку здобувачів вищої 
освіти – три особи, що мають науковий ступінь та/або вчене 
звання. 
3. Наявність у керівника кафедри (гаранта освітньої програми):  
наукового ступеня та/або вченого звання за відповідною або 
спорідненою спеціальністю та стажу науково-педагогічної 
та/або наукової роботи не менш як 10 років. 
4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-
педагогічними працівниками відповідної спеціальності за 
основним місцем роботи: 
1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання – не менше 
50% від загальної кількості дисциплін; 
2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання 
професора – не менше 10% від загальної кількості дисциплін. 
5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують 
формування професійних компетентностей, науково-
педагогічними працівниками, які є визнаними професіоналами з 
досвідом роботи за фахом – не менше 10% від загальної кількості 
дисциплін. 
6. Проведення лекцій, практичних, семінарських та 
лабораторних занять, здійснення наукового керівництва 
курсовими, дипломними роботами науково-педагогічними 
працівниками, які мають відповідний рівень наукової та 
професійної активності. 

Матеріально-технічне 
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. Бібліотека, у тому числі читальний зал. 
4. Пункт харчування, актова зала, спортивна зала. 
5. Гуртожиток – 70% від мінімальної потреби. 
6. Комп’ютерні робочі місця, лабораторії,  полігони, обладнання, 
устаткування, необхідне для виконання навчальних планів. 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

Наявність інформаційного забезпечення: 
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними 
фаховими періодичними виданнями відповідного або 
спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді – не  
менш як чотири найменування. 

17 
 



2. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань 
англійською мовою відповідного або спорідненого профілю. 
3. Офіційний веб-сайт  закладу освіти, на якому розміщена 
основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та 
сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні 
та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних 
дисциплін, правила прийому, контактна інформація. 
4. Електронний ресурс закладу освіти, який містить навчально-
методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану 
– 50%. 

Наявність навчально-методичного забезпечення: 
1.  Навчальний план та пояснювальна записка до нього. 
2.  Робоча програма з кожної навчальної дисципліни 

навчального плану, 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. 

3. Комплекс навчально-методичного забезпечення з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану, в тому числі 
навчальний контент (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. 

4. Програма практичної підготовки, робоча програма 
навчальної та виробничої практик. 

5. Навчальні матеріали з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану, 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. 

6. Методичні матеріали для проведення атестації здобувачів. 
9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 
мобільність 

Укладені угоди про академічну мобільність на основі 
двосторонніх договорів між Чернівецьким національним 
університетом імені Юрія Федьковича та ЗВО України. 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність 
(Еразмус+ К1) на основі двосторонніх договорів між 
Чернівецьким національним університетом імені Юрія 
Федьковича та ЗВО країн-партнерів. 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Можливе за умови вивчення здобувачем вищої освіти 
української мови. 
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2. Перелік компонент  
освітньо-професійної  програми та їх логічна послідовність 

 
 

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми 
 

 

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

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 
Обов’язкові навчальні дисципліни 

ЗПО 1 Актуальні питання історії та культури 4 Екзамен 
ЗПО 2 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 Екзамен 
ЗПО 3 Економічна теорія 4 Екзамен 
ЗПО 4 Вища математика 4 Екзамен 
ЗПО 5 Інформатика 4 Екзамен 
ЗПО 6 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 13 Залік 

Екзамен 
ЗПО 7 Макроекономіка 4 Екзамен 
ЗПО 8 Історія економіки та економічної думки 3 Залік 
ЗПО 9  Філософія 4 Екзамен 
ЗПО 10 Мікроекономіка 4 Екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових навчальних дисциплін 47 
Дисципліни вільного вибору студентів 

ЗПВ1 Фізичне виховання (види спорту) 3 Залік 
ЗПВ2 Вибіркова навчальна дисципліна 1 (з каталогу) 3 Залік 
ЗПВ 3 Вибіркова навчальна дисципліна 2 (з каталогу) 3 Залік 
ЗПВ 4 Сучасні європейські мови (іспанська, німецька, 

французька, румунська, польська) 12 Залік 
Екзамен 

ЗПВ 5 Друга іноземна мова (німецька, французька, 
англійська, румунська, польська) 11 Залік 

Екзамен 
Загальний обсяг  дисциплін вільного вибору студента 32 

Обов’язкові навчальні дисципліни 
ППО1 Статистика 4 Екзамен 
ППО 2 Гроші і кредит 5 Екзамен 
ППО 3 Вступ у спеціальність 4 Залік 
ППО 4 Менеджмент 4 Екзамен 
ППО 5 Підприємництво та власний бізнес 5 Екзамен 
ППО 6 Міжнародні економічні відносини 5 Екзамен 
ППО 7 Фінанси 4 Екзамен 
ППО8 Міжнародна економіка 5 Екзамен 
ППО 9 Маркетинг 5 Екзамен 
ППО 10 Регіональна економіка 5 Залік 
ППО 11 Облік і аудит 5 Екзамен 
ППО 12 Зовнішньоекономічна діяльність 5 Екзамен 
ППО 13 Міжнародні фінанси 5 Екзамен 
ППО 14 Міжнародна торгівля 5 Екзамен 
ППО 15  Міжнародний маркетинг 5 Екзамен 
ППО 16 Міжнародна економічна діяльність України 4 Екзамен 
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Код н/д Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 
ППО 17 Міжнародний бізнес (англ. мовою) 4 Екзамен  
ППО 18 Міжнародне економічне право 3 Залік 
ППО 19 Торговельна політика і комерційна дипломатія 5 Екзамен 
ППО 20 Міжнародний економічний аналіз 4 Залік 
ППО 21 Транснаціональні корпорації 5 Екзамен  
ППО 22 Європейські економічні комунікації  3 Залік 
ППО 23 Крос-культурний менеджмент  5 Залік  
ППО 24 Міжнародна біржова діяльність  4 Екзамен 
ППО 25 Комунікативний практикум з міжнародних 

економічних відносин  8 Залік 
Екзамен 

ППО 26 Міждисциплінарна курсова робота 1 3 Екзамен 
ППО 27 Міждисциплінарна курсова робота 2 3 Екзамен 
ППО 28 Начальна практика «Міжнародні економічні 

відносини» 3 Залік 

ППО 29 Виробнича практика «Міжнародна економічна 
діяльність України» 4 Екзамен 

ППО 30 Кваліфікаційна робота 4 Захист 
Загальний обсяг обов’язкових навчальних дисциплін 133 

Дисципліни вільного вибору студентів 
ППВ1 Європейська інтеграція /  

Міжнародний інноваційний бізнес/ Міжнародна 
проектна діяльність / Міжнародні фінансові 
ринки  

5 Залік 

ППВ 2 Вибіркова навчальна дисципліна 3 (з каталогу) / 
Соціологія 3 Залік 

ППВ 3 Облік зовнішньоекономічної діяльності /  
Облік у зарубіжних країнах / Фінансова звітність 
/ Економічний аналіз 

5 
Екзамен 

ППВ 4 Презентації та переговори / Паблік рілейшнз / 
Івент-маркетинг / Digital- маркетинг 5 Екзамен 

ППВ 5 Державне регулювання економіки / 
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності / 
Актуальні проблеми світової економіки / Світова 
економіка 

4 

Залік 

ППВ 6 Практикум з термінології спеціальності / 
Практика перекладу / Фахова іноземна мова 
(німецька) / Фахова іноземна мова (французька) 

6 
Залік 

Екзамен 

Загальний обсяг  дисциплін вільного вибору студента 28 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 
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2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 
 
   ЗПО2 Українська 

мова (за 
професійним 

 

ЗПО 9 
Філософія 

 

ЗПО 7 
Макроекономіка 

ППО 9 
Маркетинг 

ППО 11 Облік і 
аудит 

ППО 14 
Міжнародна 

торгівля 

ППО 15 
Міжнародний 

маркетинг 

ППО 20 
Міжнародний 

економічний аналіз 

ППО 5 
Підприємництво 
та власний бізнес 

ППО 8 
Міжнародна 

економіка 

ППО 17 
Міжнародний бізнес 

(англ. мовою) 

ПП0 18 Міжнародне 
економічне право 

 

ППО 21 
Транснаціональні 

корпорації 

ППО 16 Міжнародна 
економічна діяльність 

України 

ЗПО3  
Економічна 

теорія 
 

ЗПО 8 Історія 
економіки та 

економічної думки 

ЗПО 4 Вища 
математика 

ЗПО 5 
Інформатика 

ЗПО 1 Актуальні 
питання історії та 
культури України 

ЗПВ 1 Фізичне 
виховання (види 

спорту) 

ЗПО 6 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

ЗПВ 5 Друга іноземна мова (німецька, французька, англійська, румунська, польська) 

ППО 1 
Статистика 

ЗПО 10 
Мікроекономіка 

 

ППО 2 Гроші і 
кредит 

ППО 3 Вступ в 
спеціальність 

ППО 6 Міжнародні 
економічні 
відносини 

 

ППО 4 
Менеджмент 

 

ЗПВ 2 Вибіркова 
навчальна 

дисципліна 1 (з 
каталогу) 

ППВ 5 Державне 
регулювання економіки / 

Регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності/ Актуальні 

проблеми світової 
економіки / Світова 

економіка 

ППО 10 
Регіональна 
економіка 

ППО 12 
Зовнішньоекономічна 

діяльність 

ППО 7 Фінанси 

ЗПВ 3 Вибіркова 
навчальна 

дисципліна 2 (з 
каталогу) 

ППО 28 Навчальна 
практика 

«Міжнародна 
економічні 
відносини» 

ППВ 3 Облік 
зовнішньоекономічної 

діяльності/Облік у 
зарубіжних країнах/ 

Фінансова 
звітність/Економічний аналіз 

ППО 23 Крос-
культурний 
менеджмент 

ППО 22 
Європейські 
економічні 

 

ЗПВ 4 Сучасні європейські мови: іспанська, німецька, французька, румунська, польська 
 

ППО 26 
Міждисциплінарна 
курсова робота 1 

ППО 30 
Кваліфікаційна 

робота 

ППВ 6 Практикум з термінології 
спеціальності / Практика перекладу / 

Фахова іноземна мова (німецька) / Фахова 
іноземна мова (французька) 

ППО 25 Комунікативний практикум 
з міжнародних економічних 

відносин 

ППО 29 Виробнича 
практика 

«Міжнародна 
економічна 

і і  
 

ППО 24 
Міжнародна 

біржова діяльність 

ППО 19 
Торговельна 

політика і 
комерційна 

 
 

ППО 27 
Міждисциплінарна 
курсова робота 2 

ППО 13 
Міжнародні 

фінанси 
ППВ 2 Вибіркова 

навчальна дисципліна3 
(з каталогу)/ Соціологія 

ППВ 1 Європейська 
інтеграція / 

Міжнародний 
інноваційний бізнес/ 

Міжнародна проектна 
діяльність / 

Міжнародні фінансові 
ринки 

ППВ 4 Презентації та 
переговори / 

Паблік рілейшнз/ Івент-
маркетинг/ Digital- 

маркетинг 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми підготовки бакалавра спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи та 
завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня 
бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр міжнародних економічних відносин. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
 
Кваліфікаційна 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 у репозиторії закладу 
вищої освіти. 
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4. Матриця  
відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми  

 
 

ЗП
О

1 

ЗП
О

2 

ЗП
О

3 

ЗП
О

4 

ЗП
О

5 
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6 
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О

8 

ЗП
О

9 

ЗП
О

10
 

П
П

О
1 

П
П

О
2 

П
П

О
3 

П
П

О
4 

П
П

О
5 

П
П

О
6 

П
П

О
7 

П
П

О
8 

П
П

О
9 

П
П

О
10

 

П
П

О
11

 

П
П

О
12

 

П
П

О
13

 

П
П

О
14

 

П
П

О
15

 

П
П

О
16

 

П
П

О
17

 

П
П

О
18

 

П
П

О
19

 

П
П

О
20

 

П
П

О
21

 

П
П

О
22

 

П
П

О
23

 

П
П

О
24

 

П
П

О
25

 

П
П

О
26

 

П
П

О
 2

7 

П
П

О
 2

8 

П
П

О
 2

9 

П
П

О
 3

0 

ЗК1 *       *                    *             

ЗК2 *       * *                        *        

ЗК3             *                         *   

ЗК4             * *                           

ЗК5  *                                       

ЗК6      *                             *      

ЗК7     *      *                        *      

ЗК8    *   *  * * *                   *           

ЗК9         *                        *        

ЗК10              * *      *                    

ЗК11              *                   *        

ЗК12   *             *  *    *                *   

ФК1                *    *            * *        

ФК2                *  *                       

ФК3                *   *      *  *            * * 

ФК4                    *  * * *  * *    *          

ФК5                        * * *    *    *  * *  * * 

ФК6     *                   *     * *      * *  * * 

ФК7            *     *      *           *       

ФК8                *           *  *  *     * *  * * 

ФК9                *          *  *        * *  * * 

ФК10                            * *            

ФК11                                    * *  * * 

ФК12                      *      *        * *  * * 

ФК13                *      *          *         

ФК14      *                     *        *      

ФК15                      *    *          * *  * * 

ФК16                                      * *  
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5. Матриця  
забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньо-професійної програми 

 
 

ЗП
О

1 

ЗП
О

2 

ЗП
О

3 

ЗП
О

4 

ЗП
О

5 

ЗП
О

6 

ЗП
О

7 

ЗП
О

8 

ЗП
О

9 

ЗП
О

10
 

П
П

О
1 

П
П

О
2 

П
П

О
3 

П
П

О
4 

П
П

О
5 

П
П

О
6 
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П

О
7 
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П

О
8 

П
П

О
9 

П
П

О
10

 

П
П

О
11

 

П
П

О
12

 

П
П

О
13

 

П
П

О
14

 

П
П

О
15

 

П
П

О
16

 

П
П

О
17

 

П
П

О
18

 

П
П

О
19

 

П
П

О
20

 

П
П

О
21

 

П
П

О
22

 

П
П

О
23

 

П
П

О
24

 

П
П

О
25

 

П
П

О
26

 

П
П

О
 2

7 

П
П

О
 2

8 

П
П

О
 2

9 

П
П

О
 3

0 

ПРН1 *       * *    *   *          *  *     *   * * * * * 

ПРН2  *    *                     *        *      

ПРН3  *   *  *    * *     *     * * * * *   * *    * * * *  * * 

ПРН4 *  *     * *     * * *  * * * * *  * * * * * * * * * * *  * * * * * 

ПРН5         *     * * *     *     * * * *  *  *   * * * * * 

ПРН6 *       * *    * *              *     *        

ПРН7   * *   *  * * *     *  *    *        *        * *  

ПРН8 *       *        *   * *     *  * *    *    * *  * * 

ПРН9 *    *   * *   *     *   *  * * * * * *  *  *  * *  * *  * * 

ПРН10                *  * *      *  *  *  *     * *  * * 

ПРН11                    *  * * *  * *    *          

ПРН12    *   *  * * *           *    *    *      * *  * * 

ПРН13    * *  *  * * *           *  * * *   * *    *  * *  * * 

ПРН14    *   *  * * *      *      *       *   *        

ПРН15 *       *      * *      *      * * *  *     * *  * * 

ПРН16 *  *  *   * *  *     *  *    *    *  *     *  * * * * * * 

ПРН17              * * *     * *    *  * *   *    * *  * * 

ПРН18   *             *  *    *              * * * * * 

ПРН19     *       *    * *  *   * * * * * * * * *    *  * * * * * 

ПРН20         *       *    *  *    * * * *  * * *   * *  * * 

ПРН21  *    *        * *      *      * * *      *   * *  

ПРН22 *  *     *        *  * *   *   * * * * *       * * * * * 

ПРН23             *   *          *  * *       * * * * * 

ПРН24 *  * * *  * * * * *     *  *    *  * * *    *   * * * * * * * * 

ПРН25   * * *  *  * * *  * *  *  *    *        *     *   *   
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