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ПЕРЕДМОВА

Освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка» розроблена на підставі 
Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Галузь знань 
05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність 051 Економіка. Затверджено і 
введено в дію наказом МОН України від 13 листопада 2018р. № 1244.

Розроблено робочою групою:
Гарант освітньої програми 
Волосюк Марина Валеріївна
к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної політики та 
безпеки (наказ № 15 від 17.01.2020)

Члени робочої групи:
Єфімова Ганна Вікторівна
д.е.н., професор НУК, завідувач кафедри економічної 
політики та безпеки

Марущак Світлана Миколаївна
к.е.н., доцент кафедри економічної політики та безпеки

Здобувані:
1. Гулієва Гюльнар, здобувач 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої

освіти 2020-2021 н.р. спеціальності 051 «Економіка» за освітньою
програмою «Міжнародна економіка»

2. Морозова Анастасія, здобувач 4 курсу першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти 2020-2021 н.р. спеціальності 051 «Економіка» за освітньою 
програмою «Міжнародна економіка»

3. Порохнява Олена, здобувач 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти 2020-2021 н.р. спеціальності 051 «Економіка» за освітньою
програмою «Міжнародна економіка»

4. Царенко Єлизавета, здобувач 5 курсу другого (магістерського) рівня вищої
освіти 2020-2021 н.р. спеціальності 051 «Економіка» за освітньою
програмою «Міжнародна економіка»

5. Петров Володимир, випускник 2019 року другого (магістерського) рівня 
вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» за освітньою програмою 
«Міжнародна економіка»

з



РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітню програму «Міжнародна економіка» зі спеціальності 051 

Економіка для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ТОВ «Афіна7» розглянуто освітню програму «Міжнародна економіка» 

для першого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка, 

підготовлену кафедрою економічної політики та безпеки Національного 

університету кораблебудування ім. адмірала Макарова з метою надання 

студентам якісної освіти у сфері міжнародної економіки з акцентом на 

отримання комплексу знань, умінь і навичок в сфері міжнародної морської 

торгівлі, зовнішньоекономічної діяльності підприємств морегосподарського 

комплексу тощо.

Програма пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності у 

сфері міжнародної економіки за рахунок ґрунтовної підготовки з базових 

економічних курсів та ряду спеціалізованих дисциплін. Освітні компоненти, 

що включені в програму «Міжнародна економіка» для першого рівня вищої 

освіти, відображають як загальну для спеціальності 051 Економіка 

проблематику, так і спрямовані на фахові компетентності, в рамках яких 

можлива подальша професійна кар’єра здобувачів.

Освітня програма побудована логічно, сформована у відповідності до 

діючих нормативно-правових актів у сфері вищої освіти за спеціальністю 051 

Економіка, а здобувані вищої освіти мають можливість реалізації власної 

професійної кар’єри. Програма має високопрофесійний рівень кадрового 

забезпечення, що складається з професорсько-викладацького складу кафедр 

економічної політики та безпеки, економіки та організації виробництва, 

фінансів Факультету економіки моря, кафедр Навчально-наукового 

гуманітарного інституту НУК ім. адмірала Макарова.

На основі викладеного, вважаємо що освітньо-професійна програма 

«Міжнародна економіка», що рецензується, може бути рекомендована до



затвердження як основа підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 Економіка в Національному 

університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова.

Ірина Куліковська



РЕЦЕНЗМ-ВІДГУК
на освітню програму «Міжнародна економіка» першого рівня вищої освіти 

спеціальності 051 Економіка Національного університету кораблебудування
ім. адмірала Макарова

ТОВ «МДМ Корпорейшн» розглянуто освітню програму «Міжнародна 
економіка», що розроблена робочою групою кафедри економічної політики та 
безпеки (під керівництвом канд.екон.наук, доцента Волосюк М.В.), за 
результатом чого встановлено наступне.

Освітня програма «Міжнародна економіка» розроблена і затверджена НУК 
ім. адмірала Макарова на підставі Стандарту вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 Економіка (наказ Міністерства освіти 
і науки України від 13 листопада 2018р. № 1244).

Освітня програма «Міжнародна економіка» підготовлена з метою надання 
здобувачам якісної освіти у сфері міжнародної економіки, отримання комплексу 
знань, умінь і навичок в сфері міжнародної торгівлі, міжнародних фінансів, 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств тощо.

Освітня програма містить перелік навчальних дисциплін, курсових робіт, 
практик, які у сукупності забезпечують як загальні, так і фахові компетентності 
здобувана за спеціалізацією «Міжнародна економіка» спеціальністю 051 
Економіка, що можуть бути використані у подальшій професійній діяльності.

Послідовність вивчення нормативних і вибіркових дисциплін, їх перелік та 
обсяг відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти та сприяють відповідності програмних 
результатів навчання запитам потенційних роботодавців. Програма передбачає 
можливість спеціалізації здобувачів із фаховим знанням іноземних мов. До 
безперечних переваг освітньої програми можна віднести розширення вибіркової 
компоненти ОП, що забезпечує свідомий вибір майбутніх бакалаврів здобуття 
необхідних компетенцій, враховуючи потреби ринку.

Виходячи з вищенаведеного, вважаємо, що освітня програма «Міжнародна 
економіка» відповідає сучасним вимогам, враховує інтереси усіх зацікавлених 
сторін та може бути впровадження у навчальний процес Національного 
університету кораблебудування для підготовки здобувачів першого рівня вищої 
освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки».

Директор ТОВ «МДМ Корпор бов Войтенко



РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

на освітню програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

«Міжнародна економіка»

Освітня програма «Міжнародна економіка» за спеціальністю 051 

Економіка, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки розроблена 

кафедрою економічної політики та безпеки НУК ім. адмірала Макарова на 

підставі Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 

2018р. № 1244.

ОГІ «Міжнародна економіка» спрямована на підготовку фахівців, здатних 

вільно орієнтуватися в різноманітті теоретичних і прикладних проблем, які 

ставлять перед економістом динамічні зміни, що відбуваються в сучасному 

світі. Здобувані дізнаються про те, як застосовувати теорію і методологію 

економічної науки для дослідження процесів, що відбуваються у світовій 

економіці; знайомляться з методами аналізу кон'юнктури світових товарних і 

фінансових ринків, умовами підвищення конкурентоспроможності товарів і 

послуг, формами зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних 

розрахунків, закономірностями протікання інтеграційних процесів у світі, 

діяльністю міжнародних економічних організацій та транснаціональних 

корпорацій тощо.

Передбачений програмою перелік освітніх компонентів, методичне та 

ресурсне забезпечення їх реалізації, а також наявні позитивні відгуки 

здобувачів щодо рівня освіти, свідчать про створення освітньою програмою 

необхідних передумов для досягнення її мети -  підготувати бакалаврів з 

економіки за спеціалізацією «Міжнародна економіка», які володіють 

комгіетентностями, достатніми для розуміння базових категорій, теорій, 

концепцій, технологій та методів у сфері міжнародної економіки, а також 

застосування професійно-профільованих знань й практичних навичок з



фундаментальних дисциплін у процесі вироблення раціональних управлінських 

рішень у сфері міжнародної економічної діяльності.

В результаті засвоєння освітньої програми у здобувачів формуються 

загальні, спеціальні та фахові компетентності, хід формування яких 

відображений в переліку компонент та структурно-логічній схемі програми.

Реалізація ОП забезпечується висококваліфікованими науково- 

педагогічними кадрами ПУК ім. адмірала Макарова, які мають базову освіту, 

що відповідає профілю відповідної навчальної дисципліни і вчений ступінь 

доктора чи кандидата наук.
Отже, вважаємо, що освітня програма «Міжнародна економіка» за 

спеціальністю 051 Економіка для підготовки здобувачів першого рівня вищої 

освіти відповідає вимогам, які є обов’язковими щодо освітніх програм і може 

бути рекомендована до впровадження.

Дмитро ЛАЗАРЄВ

і
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РЕЦЕНЗІЯ
на освітню програму «Міжнародна економіка» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка 
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

У сучасних умовах глобалізації та інтернаціоналізації економіки 
підготовка компетентних і ерудованих фахівців-економістів, що вміють 
ефективно працювати як у межах власної країни, так і в міжнародному 
глобальному просторі, володіючи знаннями, вміннями та навичками, 
характерними для професії, - займає одне з пріоритетних місць. Підготовку 
таких фахівців здійснює професорсько-викладацький склад кафедри 
економічної політики та безпеки Національного університету
кораблебудування за освітньою програмою «Міжнародна економіка» 
спеціальності 051 Економіка.

Освітня програма «Міжнародна економіка», що рецензується, 
розроблена та затверджена на підставі Стандарту вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 Економіка (наказ Міністерства 
освіти і науки України від 13 листопада 2018р. № 1244).

Аналіз структурно-логічної схеми вивчення освітніх компонентів 
дозволяє зробити висновок про системність і впорядкованість освітнього 
процесу, що створює умови для ознайомлення здобувала з сучасним рівнем 
наукових досліджень в галузі міжнародної економіки, поглиблення 
професійної підготовки в межах обраної спеціальності та освітньої програми, 
зДобуття додаткових фахових компетентностей та більш повного задоволення 
освітніх і кваліфікаційних запитів для потреб суспільства.

Освітня програма має високопрофесійний рівень кадрового 
забезпечення, що складається з професорсько-викладацького складу кафедр 
економічної політики та безпеки, економіки та організації виробництва, 
фінансів Факультету економіки моря, кафедр Навчально-наукового

mailto:ov_miroshnichenko@ukr.net


гуманітарного інституту НуК ім. адмірала Макарова. Гарант освітньої 
програми та викладацький склад, якій забезпечує її реалізацію, відповідає 
Ліцензійними вимогами провадження освітньої діяльності.

Перевагою освітньої програми є професійна спрямованість навчання, 
тобто орієнтація змісту, форм, методів і засобів, що забезпечує формування 
професійних знань, навичок і умінь економіста-міжнародника, враховуючи 
потреби ринку.

Проте слід зазначити, що Стандартом вищої освіти України: перший 
(бакалаврський) рівень, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 
спеціальність: 051 «Економіка» передбачено набуття студентами такої фахової 
компетентності як «СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у 
відповідності з чинними нормативними та правовими актами». Тож 
рекомендується включити в Освітню програму правову компоненту з 
залученням до викладання фахівців з права.

Отже, враховуючи структуру та зміст освітньої програми, а також 
забезпечення програмних результатів навчання освітніми компонентами, 
вважаємо, що ОП «Міжнародна економіка» для підготовки здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка 
може бути впровадження у навчальний процес Національного університету 
кораблебудування ім. адмірала Макарова.

Олексій Мірошниченко

і
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3. ТОВ «Афіна 7» 

4. ТОВ «МДМ Корпорейшн» 

 

 

Освітньо-професійна програма запроваджена з 2016 року 

 

Термін перегляду освітньої програми 1 раз на рік. 
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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 051 Економіка 

за спеціалізацією «Міжнародна економіка» 

1 – Загальна інформація 

Повна ЗВО та 

інституту/факультету 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. 

Миколаїв, проспект Героїв України, 9, 54025. 

Факультет економіки моря 

Ступінь вищої освіти  Бакалавр 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність 051 Економіка 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Міжнародна економіка 

International Economics 

Форми навчання Денна 

Освітня кваліфікація Бакалавр з економіки за спеціалізацією «Міжнародна економіка» 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Спеціальність 051 Економіка 

Освітня програма Міжнародна економіка 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів, термін навчання 3 роки 10 

місяців 

Наявність акредитації Акредитаційна комісія МОН України 

Україна 

Сертифікат – НД № 1592074  

Термін дії – 01.07.2025 

Цикл / рівень НРК України – 7 рівень (бакалаврський), FQ-EHEA – перший цикл, EQF-

LLL – 6 рівень 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти 

Мова(и) викладання Українська та англійська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення освітньої 

програми 

 

http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/osvitni-programy.php 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка фахівця, здатного ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері міжнародної економіки на засадах оволодіння системою 

компетентностей 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (-ії) (за 

наявності)) 

зі спеціальності 051 – Економіка 

галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки, 

спеціалізації:  

Міжнародна економіка 

Орієнтація освітньої 

програми 
Освітньо-професійна 

http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/osvitni-programy.php
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Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі економіки 

 

Ключові слова: економіка, міжнародна економіка, міжнародні економічні 

відносини, міжнародна торгівля, глобалізація, інтеграція, 

зовнішньоекономічні зв’язки, міжнародні організації, транснаціональні 

корпорації, зовнішньоекономічна діяльність підприємства 

Особливості 

програми 

Акцент робиться на отриманні комплексу знань, набутті умінь і навичок за 

рахунок ґрунтовної підготовки з базових економічних курсів та ряду 

спеціалізованих дисциплін. Значна увага приділяється набуттю 

компетентностей в сфері міжнародної морської торгівлі, 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств морегосподарського 

комплексу тощо 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за 

класифікатором професій ДК 003:2010: 

2441.2 – економіст з міжнародної торгівлі, економіст з планування, 

економічний радник, консультант з економічних питань, оглядач з 

економічних питань 

2419.2 – експерт із зовнішньоекономічних питань, економіст із збуту, 

консультант із зовнішньоекономічних питань, фахівець з методів 

розширення ринку збуту, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку 

Подальше навчання Мають право на продовження навчання на другому (магістерському) рівні 

вищої освіти 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Лекції, практичні та семінарські заняття; курсові роботи; технологія 

змішаного навчання, практики і екскурсії; виконання кваліфікаційної 

роботи бакалавра 

Оцінювання Рейтингова система оцінювання, усні та письмові екзамени, практика, есе, 

презентації, захист курсових робіт, прилюдний захист кваліфікаційної 

роботи 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів 

економічної науки 

Загальні компетентності (ЗК) 

З К 1  

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

цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні 

З К 2  

Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 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 

З К 3  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

З К 4  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

З К 5  Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

З К 6  Здатність спілкуватися іноземною мовою 

З К 7  Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 
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З К 8  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

З К 9  Здатність до адаптації та дій в новій ситуації 

З К 10  Здатність бути критичним і самокритичним 

З К 11  Здатність приймати обґрунтовані рішення 

З К 12  Навички міжособистісної взаємодії 

З К 13  Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності (ФК) 

ФК 1 
Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та 

макрорівні 

ФК 2 
Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними 

та правовими актами 

ФК 3 
Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної 

науки 

ФК 4 
Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних 

моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати 

ФК 5 

Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави 

ФК 6 
Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач 

ФК 7 
Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів 

ФК 8 
Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері регулювання економічних та 

соціально-трудових відносин 

ФК 9 
Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей 

соціально-економічні процеси 

ФК 10 
Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів 

ФК 11 
Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень 

ФК 12 
Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення 

ФК 13 
Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення 

ФК 14 

Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних 

сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних 

наслідків 

Блок за спеціалізацією «Міжнародна економіка» (ФК) 

ФК 1.1 
Здатність демонструвати знання базових категорій, теорій, концепцій, технологій та 

методів у сфері міжнародної економіки 

ФК 1.2 

Здатність застосовувати базові знання основних нормативно-правових актів та 

довідкових матеріалів, стандартів, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих 

документів у сфері міжнародної економічної діяльності 

ФК 1.3 Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з 

фундаментальних дисциплін у процесі вироблення раціональних управлінських рішень 

у сфері міжнародної економічної діяльності 

ФК 1.4 Здатність вводити та опрацьовувати інформацію, яка характеризує сучасний стан і 

перспективи розвитку міжнародної економіки 

ФК 1.5 Здатність володіти методами і технологіями реалізації міжнародних трансакцій 
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ФК 1.6 
Здатність налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних економічних 

відносин 

ФК 1.7 
Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу факторів, які визначають 

оптимальність рішень у сфері міжнародної економічної діяльності 

ФК 1.8 
Вміння досліджувати економічні процеси розвитку світової економіки та глобального 

економічного середовища 

7 – Програмні результати навчання 

ПРН1 

Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати 

верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися 

власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, 

членів колективу 

ПРН2 

Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення 

суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового способу 

життя 

ПРН3 
Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- 

та макроекономіки 

ПРН4 
Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних 

систем 

ПРН5 

Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування 

пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами 

(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади) 

ПРН6 Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності 

ПРН7 Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів 

і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки 

ПРН8 
Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач 

ПРН9 

Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави 

ПРН10 

Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати 

функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують 

результативність їх діяльності 

ПРН11 
Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-

економічних і трудових відносин 

ПРН12 
Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати 

ПРН13 

Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та соціальні показники 

ПРН14 Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку 

ПРН15 
Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні 
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ПРН16 
Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та 

формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки 

ПРН17 

Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї 

або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків 

ПРН18 Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність 

ПРН19 
Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-

економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів 

ПРН20 
Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та 

іноземною мовами 

ПРН21 

Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових 

характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх 

суб’єктів 

ПРН22 
Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими 

об’єктами, та у невизначених умовах 

ПРН23 
Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, 

самокритичне мислення 

ПРН24 

Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних 

принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності 

людей 

ПРН25 
Демонструвати знання предметної області з міжнародної економіки та професії на 

практиці 

ПРН26 
Демонструвати знання та сучасні уявлення про концепції європейського загального 

ринку та європейського інформаційного суспільства 

ПРН27 
Вміти здійснювати облік, валютно-фінансове та банківське обслуговування 

зовнішньоекономічних операцій 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньої програми складається з професорсько-

викладацького складу кафедр економічної політики та безпеки, економіки 

та організації виробництва, фінансів Факультету економіки моря НУК. До 

викладання окремих дисциплін відповідно до їх компетенції та досвіду 

залучений професорсько-викладацький склад кафедр Навчально-наукового 

гуманітарного інституту НУК. 

Практико-орієнтовний характер освітньої програми передбачає участь 

фахівців-практиків, що відповідають напряму програми, що підсилює 

синергетичний зв'язок теоретичної та практичної підготовки. 

Гарант освітньої програми та викладацький склад, якій забезпечує її 

реалізацію, відповідає вимогам, визначеним Ліцензійними вимогами 

провадження освітньої діяльності. Закладів освіти 
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Матеріально-технічне 

забезпечення 

Кафедра використовує сучасну матеріально-технічну базу університету: 

навчальні корпуси; гуртожитки; тематичні кабінети; комп’ютерні класи; 

точки бездротового доступу до мережі Інтернет; мультимедійне 

обладнання; спортивні майданчики. 

Заняття студентів проводяться з використанням площ та матеріально-

технічного забезпечення усіх кафедр університету, які приймають участь у 

викладанні дисциплін, передбачених навчальним планом. 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими 

місцями, мультимедійним обладнанням відповідає встановленим вимогам. 

Користування Інтернет-мережею безлімітне. 

Для проведення інформаційного пошуку та обробки результатів є 

спеціалізовані комп’ютерні класи, де наявне спеціалізоване ліцензійне 

програмне забезпечення (Rhinoceros, Maxsurf, Aveva Marine, FORAN, 

SolidWorks, FlowVision) та необмежений відкритий доступ до мережі 

Інтернет. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт університету www.nuos.edu.ua містить інформацію про 

освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні 

підрозділи, правила прийому, контакти. 

Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної 

програми викладені на освітньому порталі: www.nuos.edu.ua. 

Наукова бібліотека університету надає студентам доступ до електронних 

інформаційних ресурсів. Користувачам бібліотеки доступні: електронний 

каталог, бази даних власного виробництва і придбані; електронні 

навчальні, методичні та наукові видання викладачів; електронні 

реферативні журнали; електронні енциклопедії тощо. Здобувачі вищої 

освіти мають можливість користуватися послугами існуючого в 

університеті кабінету електронних засобів навчання, де вони отримують 

доступ до міжнародних баз даних. 

Читальний зал бібліотеки забезпечений бездротовим доступом до мережі 

Інтернет. Усі ресурси наукової бібліотеки доступні через сайт 

університету: http://lib.nuos.edu.ua/. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Можливість укладання угод про академічну мобільність, про подвійне 

дипломування 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Угоди про подвійний диплом з: 

Янченскім інститутом технології, 

 м. Янчень, КНР; 

Університетом науки та технології Цзянсу, 

 м. Чжецзян, КНР. 

WSB University in Wroclaw, Poland 

Батумський навігаційно-навчальний університет 

М. Батумі, Грузія 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

можливість викладання англійською мовою 

10 – Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 

роботи 
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Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної 

спеціалізованої задачі та практичної проблеми в економічній сфері, які 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає 

застосування теорій та методів економічної науки. Кваліфікаційна робота 

не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу 

вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. 

Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим 

доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства 

11 – Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Наявність системи 

внутрішнього 

забезпечення якості 

вищої освіти 

В університеті розроблена, впроваджена в дію та сертифікована система 

управління якістю, що базується на вимогах міжнародного стандарту серії 

ISO 9001:2015 та Національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. 

Впроваджена система сертифікована з 2015 року компанією «Бюро Верітас 

Сертифікейшн Україна» і підлягає щорічному аудиту. Сферою сертифікації 

внутрішньої системи забезпечення якості є:  

надання вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки 

молодших спеціалістів, молодших бакалаврів, магістрів, докторів 

філософії, підготовка науково-педагогічного персоналу; проведення 

наукових досліджень та здійснення науково-технічних розробок, готових 

до подальшого впровадження та виробництва. 

Система забезпечення якості освітньої діяльності передбачає здійснення 

таких процедур і заходів:  

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті 

вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який 

інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, в тому числі самостійної роботи студентів, за освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітню програму, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових працях працівників вищих навчальних 

закладів і здобувачів вищої освіти; 

9) інші процедури і заходи. 
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2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 
Код за 

ОПП 

Код 

РПНД 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проєкти 

(роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 5 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК  1  Е721 Вища математика І 4 залік 

ОК  2  Е722 Вища математика ІІ 4 екзамен 

ОК  3   Історія України та української культури 3 екзамен 

ОК 4  О7178 
Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
3 екзамен 

ОК 5  О7174 Іноземна мова 6 заліки, екзамен 

ОК 6  О7311 Філософія 4 екзамен 

ОК  7  О74122 Політична економія 11 екзамен, КР 

ОК  8  О74117 Мікроекономіка 7 екзамен, КР 

ОК 9  E7157 Господарське право 3 залік 

ОК  10 О74110 Макроекономіка 5 екзамен 

ОК  11 О7418 Історія економіки та економічної думки 6 екзамен 

ОК  12 О7414 Економічна статистика 5 екзамен 

ОК  13  
Економічна інформатика та 

електронний документообіг 
4 залік 

ОК  14 О74134 Мікроекономіка ІІ 4 екзамен 

ОК 15 О74135 Макроекономіка ІІ  6 екзамен, КР 

ОК  16 О7173 Бізнес-курс англійської мови 8 залік 

ОК  17 O73421 
Економіка праці та соціально-трудові 

відносини 
4 екзамен 

ОК  18 - Виробнича практика 4 залік 
ОК  19 - Кваліфікаційна атестація 9 захист 
ОК  20 О73419 Економіка підприємства 5 екзамен 
ОК 21  Маркетинг в цифровій економіці 6 залік, КР 
ОК  22 О74317 Фінанси 5 екзамен 
ОК  23 О74217 Бухгалтерський облік 5 екзамен 
ОК  24 О74111 Міжнародна економіка 10 екзамени, КР 
ОК  25 О74143 Міжнародні фінанси 8 екзамени 
ОК  26 

О73432 
Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємств 
3 екзамен 

ОК  27 О74144 Міжнародний маркетинг 3 залік 
ОК  28 О74136 Національна економіка 4 екзамен 
ОК  29 О74137 Ризик, невизначеність та інформація 7 екзамени 
ОК  30 О74114 Міжнародна торгівля 9 екзамени 
ОК  31 О74113 Міжнародна інвестиційна діяльність 7 екзамен, КР 
ОК  32 

О74112 
Міжнародна економічна діяльність 

України 
4 екзамен 

ОК  33 О83427 Глобалізація 4 екзамен 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180 

Вибіркові компоненти ОП 
ВБ 1 - Вибірковий курс загальнотехнічного 

спрямування 

5 
залік 
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ВБ 2 - Вибірковий курс 1 5 залік 
ВБ 3 - Вибірковий курс 2 5 залік 
ВБ 4 - Вибірковий курс 3 5 залік 
ВБ 5 - Вибірковий курс соціально-

гуманітарного спрямування 

5 
залік 

ВБ 6 - Вибірковий курс 4 5 залік 
ВБ 7 - Вибірковий курс економічного 

спрямування 

5 
залік 

ВБ 8 - Вибірковий курс 5 5 залік 
ВБ 9 - Вибірковий курс 6 5 залік 
ВБ 10 - Вибірковий курс 7 5 залік 
ВБ 11 - Вибірковий курс 8 5 залік 
ВБ 12 - Вибірковий курс 9 5 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 60 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 

 Е72913 Фізичне виховання - залік 

 

 



 

 

2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 14 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 15 

ОК 10 

ОК 16 

ОК 28 

ОК 32 

ОК 24 ОК 30 ОК 11 

ОК 18 

ОК 29 

ОК 19 

ОК 26 

ОК 25 ОК 22 

ОК 12 

ОК 31 ОК 33 

ОК 13 

ОК 20 

ОК 1 

ОК 17 
ОК 2 

ОК 21 

ОК 27 ОК 9 

ОК 23 



 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми «Міжнародна економіка» 

спеціальності 051 «Економіка» проводиться у формі захисту кваліфікаційної 

бакалаврської роботи та завершується видачею документу встановленого зразка 

про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр 

з економіки за спеціалізацією Міжнародна економіка. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Процедура перевірки на відсутність плагіату проводиться за допомогою 

сервісу Unicheck. 

Кваліфікаційна бакалаврська робота є інструментом закріплення та 

демонстрації сформованих упродовж навчання загальних та спеціальних 

компетентностей відповідно профілю обраної спеціальності. Для оприлюднення 

та публічного ознайомлення зі змістом кваліфікаційних робіт, запобігання 

академічного плагіату кваліфікаційні роботи мають бути розміщені на 

офіційному сайті Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 

 



 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

(за спеціалізацією «Міжнародна економіка») 

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ОК 

14 

ОК 

15 

ОК 

16 

ОК 

17 

ОК 

18 

ОК 

19 

ОК 

20 

ЗК 1         +    +   +     

ЗК 2       +              

ЗК 3 + +    +    +           

ЗК 4           +      + +   

ЗК 5    +                 

ЗК 6     +           +     

ЗК 7          +   +        

ЗК 8   +         + +  +    + + 

ЗК 9                  +  + 

ЗК 10      +               

ЗК 11  +                   

ЗК 12    +            +     

ЗК 13                     

ФК 1       +  +  + +   +      

ФК 2                     

ФК 3   +   +  +             

ФК 4       +     +   +    +  

ФК 5     +       +   +      

ФК 6 + +        +           

ФК 7          +           

ФК 8                 +    

ФК 9  +                   

ФК 10                    + 

ФК 11 +             +       

ФК 12        +   +   +   + +  + 

ФК 13           +   +   +   + 

ФК 14                     
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 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ОК 

14 

ОК 

15 

ОК 

16 

ОК 

17 

ОК 

18 

ОК 

19 

ОК 

20 

ФК 1.1   + +   +     +   +    +  

ФК 1.2         +            

ФК 1.3           +   +       

ФК 1.4     +     +   +   +     

ФК 1.5                     

ФК 1.6                     

ФК 1.7              +    +   

ФК 1.8      + + +    +       +  
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

(за спеціалізацією «Міжнародна економіка»)  

продовження 

 
ОК 

21 

ОК 

22 

ОК 

23 

ОК 

24 

ОК 

25 

ОК 

26 

ОК 

27 

ОК 

28 

ОК 

29 

ОК 

30 

ОК 

31 

ОК 

32 

ОК 

33 

ЗК 1              

ЗК 2              

ЗК 3              

ЗК 4  + +  + +        

ЗК 5              

ЗК 6              

ЗК 7              

ЗК 8        + +  +   

ЗК 9 +      +   +    

ЗК 10              

ЗК 11              

ЗК 12              

ЗК 13              

ФК 1    +          

ФК 2  + +         +  

ФК 3              

ФК 4              

ФК 5    +    +  + + +  

ФК 6         +     

ФК 7              

ФК 8        +    +  

ФК 9         +     

ФК 10  + +           

ФК 11              

ФК 12      + +       

ФК 13 + + +   + +       

ФК 14 +    +      +  + 
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ОК 

21 

ОК 

22 

ОК 

23 

ОК 

24 

ОК 

25 

ОК 

26 

ОК 

27 

ОК 

28 

ОК 

29 

ОК 

30 

ОК 

31 

ОК 

32 

ОК 

33 

ФК 1.1    +          

ФК 1.2   +         +  

ФК 1.3 +   +   + +  +  +  

ФК 1.4  +   + +   + +   + 

ФК 1.5     +         

ФК 1.6   +  + + +    +   

ФК 1.7         + + +   

ФК 1.8    +    +     + 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми 

(за спеціалізацією «Міжнародна економіка») 

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ОК 

14 

ОК 

15 

ОК 

16 

ОК 

17 

ОК 

18 

ОК 

19 

ОК 

20 

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                  +   

ПРН26                   +  

ПРН27                     
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми 

(за спеціалізацією «Міжнародна економіка») продовження 

 
ОК 

21 

ОК 

22 

ОК 

23 

ОК 

24 

ОК 

25 

ОК 

26 

ОК 

27 

ОК 

28 

ОК 

29 

ОК 

30 

ОК 

31 

ОК 

32 

ОК 

33 

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      +      + + 

ПРН26           +  + 

ПРН27  + + + +     +    

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 051 «ЕКОНОМІКА» 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» 

 

Код та найменування спеціальності 051 «Економіка»  

Рівень вищої освіти   Перший (бакалаврський) рівень  

Спеціалізація  «Міжнародна економіка»  

Освітня програма освітня програма «Міжнародна економіка»  

Форма навчання   денна  

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи та строк навчання  240 кредитів освітньої складової програми, 3 роки 10 

місяців   

Навчальний план, затверджений Вченою радою   від                  2021 р.  Протокол №  
              (дата та номер протоколу) 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) Стандарт вищої 

освіти. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Ступінь «бакалавр». Галузь 

знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність: 051 «Економіка»  

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) не має потреби  

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати повна загальна середня освіта   

 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 
 

1 2 3 

I. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ЗК3. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ФК6. Здатність застосовувати 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення 

економічних задач. 

ФК11. Здатність використовувати 

аналітичний та методичний 

ПРН5. Застосовувати аналітичний 

та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень 

різними економічними агентами 

(індивідуумами, 

домогосподарствами, 

Вища 

математика І 
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інструментарій для обґрунтування 

економічних рішень. 

підприємствами та органами 

державної влади) 

ПРН10. Проводити аналіз 

функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, 

розраховувати відповідні 

показники які характеризують 

результативність їх діяльності 

ЗК3. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК11. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

ФК6. Здатність застосовувати 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення 

економічних задач. 

ФК9. Здатність прогнозувати на 

основі стандартних теоретичних 

та економетричних моделей 

соціально-економічні процеси 

ПРН8. Застосовувати відповідні 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення 

економічних задач 

ПРН12. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані 

результати 

Вища 

математика ІІ 

ЗК2. Здатність зберігати 

моральні, культурні, наукові 

цінності та примножувати 

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. 

ФК1. Здатність виявляти 

закономірності функціонування 

сучасної економіки на мікро- та 

макрорівні. 

ФК4. Здатність пояснювати 

економічні та соціальні процеси і 

явища на основі теоретичних 

моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані 

результати. 

ФК1.1. Здатність демонструвати 

знання базових категорій, теорій, 

ПРН3. Знати та використовувати 

економічну термінологію, 

пояснювати базові концепції 

мікро- та макроекономіки 

ПРН4. Розуміти принципи 

економічної науки, особливості 

функціонування економічних 

систем 

ПРН13. Ідентифікувати джерела 

та розуміти методологію 

визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, 

збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати 

економічні та соціальні показники 

Політична 

економія 
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концепцій, технологій та методів 

у сфері міжнародної економіки. 

ФК1.8. Вміння досліджувати 

економічні процеси розвитку 

світової економіки та глобального 

економічного середовища 

ФК3. Розуміння основних 

особливостей провідних наукових 

шкіл та напрямів економічної 

науки. 

ФК12. Здатність самостійно 

виявляти проблеми економічного 

характеру при аналізі конкретних 

ситуацій, пропонувати способи їх 

вирішення. 

ФК1.8. Вміння досліджувати 

економічні процеси розвитку 

світової економіки та глобального 

економічного середовища. 

ПРН12. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані 

результати 

ПРН16. Вміти використовувати 

дані, надавати аргументацію, 

критично оцінювати логіку та 

формувати висновки з наукових та 

аналітичних текстів з економіки 

Мікроекономіка 

ЗК3. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК7. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ФК6. Здатність застосовувати 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення 

економічних задач. 

ФК7. Здатність застосовувати 

комп’ютерні технології обробки 

даних для вирішення економічних 

завдань, здійснення аналізу 

інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

ФК1.4. Здатність вводити та 

опрацьовувати інформацію, яка 

характеризує сучасний стан і 

перспективи розвитку 

міжнародної економіки. 

ПРН16. Вміти використовувати 

дані, надавати аргументацію, 

критично оцінювати логіку та 

формувати висновки з наукових та 

аналітичних текстів з економіки 

ПРН19. Використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології для вирішення 

соціально-економічних завдань, 

підготовки та представлення 

аналітичних звітів 

Макроекономіка 

ЗК4. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ФК1. Здатність виявляти 

закономірності функціонування 

сучасної економіки на мікро- та 

макрорівні 

ФК12. Здатність самостійно 

виявляти проблеми економічного 

ПРН3. Знати та використовувати 

економічну термінологію, 

пояснювати базові концепції 

мікро- та макроекономіки 

ПРН5. Застосовувати аналітичний 

та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень 

Історія 

економіки та 

економічної 

думки 



1 2 3 
характеру при аналізі конкретних 

ситуацій, пропонувати способи їх 

вирішення. 

ФК13. Здатність проводити 

економічний аналіз 

функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, оцінку 

їх конкурентоспроможності. 

ФК1.3. Здатність 

використовувати професійно-

профільовані знання й практичні 

навички з фундаментальних 

дисциплін у процесі вироблення 

раціональних управлінських 

рішень у сфері міжнародної 

економічної діяльності. 

різними економічними агентами 

(індивідуумами, 

домогосподарствами, 

підприємствами та органами 

державної влади) 

ПРН10. Проводити аналіз 

функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, 

розраховувати відповідні 

показники які характеризують 

результативність їх діяльності 

ЗК8. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ФК1. Здатність виявляти 

закономірності функціонування 

сучасної економіки на мікро- та 

макрорівні. 

ФК4. Здатність пояснювати 

економічні та соціальні процеси і 

явища на основі теоретичних 

моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані 

результати. 

ФК5. Розуміння основних 

особливостей сучасної світової та 

національної економіки, 

інституційної структури, 

напрямів соціальної, економічної 

та зовнішньоекономічної 

політики держави 

ФК 1.1. Здатність демонструвати 

знання базових категорій, теорій, 

концепцій, технологій та методів 

у сфері міжнародної економіки. 

ФК1.8. Вміння досліджувати 

економічні процеси розвитку 

світової економіки та глобального 

економічного середовища 

ПРН3. Знати та використовувати 

економічну термінологію, 

пояснювати базові концепції 

мікро- та макроекономіки 

ПРН11. Вміти аналізувати 

процеси державного та ринкового 

регулювання соціально-

економічних і трудових відносин 

ПРН13. Ідентифікувати джерела 

та розуміти методологію 

визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, 

збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати 

економічні та соціальні показники 

Економічна 

статистика  

ЗК1. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

ПРН13. Ідентифікувати джерела 

та розуміти методологію 

визначення і методи отримання 

Економічна 

інформатика та 
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цінності громадянського 

(демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК7. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК8. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел 

ФК 1.4. Здатність вводити та 

опрацьовувати інформацію, яка 

характеризує сучасний стан і 

перспективи розвитку 

міжнародної економіки. 

соціально-економічних даних, 

збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати 

економічні та соціальні показники 

ПРН19. Використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології для вирішення 

соціально-економічних завдань, 

підготовки та представлення 

аналітичних звітів 

електронний 

документообіг 

ФК11. Здатність використовувати 

аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування 

економічних рішень. 

ФК12. Здатність самостійно 

виявляти проблеми економічного 

характеру при аналізі конкретних 

ситуацій, пропонувати способи їх 

вирішення. 

ФК13. Здатність самостійно 

виявляти проблеми економічного 

характеру при аналізі конкретних 

ситуацій, пропонувати способи їх 

вирішення. 

ФК1.3. Здатність 

використовувати професійно-

профільовані знання й практичні 

навички з фундаментальних 

дисциплін у процесі вироблення 

раціональних управлінських 

рішень у сфері міжнародної 

економічної діяльності. 

ФК1.7. Здатність до оцінювання, 

інтерпретації та синтезу факторів, 

які визначають оптимальність 

рішень у сфері міжнародної 

економічної діяльності 

ПРН3. Знати та використовувати 

економічну термінологію, 

пояснювати базові концепції 

мікро- та макроекономіки 

ПРН5. Застосовувати аналітичний 

та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень 

різними економічними агентами 

(індивідуумами, 

домогосподарствами, 

підприємствами та органами 

державної влади) 

ПРН10. Проводити аналіз 

функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, 

розраховувати відповідні 

показники які характеризують 

результативність їх діяльності 

Мікроекономіка 

ІІ 

ЗК8. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ПРН3. Знати та використовувати 

економічну термінологію, 

Макроекономіка 

ІІ 
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ФК1. Здатність виявляти 

закономірності функціонування 

сучасної економіки на мікро- та 

макрорівні. 

ФК4. Здатність описувати 

економічні та соціальні процеси і 

явища на основі теоретичних та 

прикладних моделей, аналізувати 

і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

ФК5. Розуміння основних 

особливостей сучасної світової та 

національної економіки, 

інституційної структури, 

напрямів соціальної, економічної 

та зовнішньоекономічної 

політики держави. 

ФК1.1. Здатність демонструвати 

знання базових категорій, теорій, 

концепцій, технологій та методів 

у сфері міжнародної економіки. 

пояснювати базові концепції 

мікро- та макроекономіки 

ПРН11. Вміти аналізувати 

процеси державного та ринкового 

регулювання соціально-

економічних і трудових відносин 

ПРН13. Ідентифікувати джерела 

та розуміти методологію 

визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, 

збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати 

економічні та соціальні показники 

ЗК1. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 

(демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і 

громадянина в Україні 

ЗК6. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою 

ЗК12. Навички міжособистісної 

взаємодії 

ФК1.4. Здатність вводити та 

опрацьовувати інформацію, яка 

характеризує сучасний стан і 

перспективи розвитку 

міжнародної економіки 

ПРН20. Оволодіти навичками 

усної та письмової професійної 

комунікації державною та 

іноземною мовами 

ПРН24. Демонструвати здатність 

діяти соціально відповідально та 

свідомо на основі етичних 

принципів, цінувати та поважати 

культурне різноманіття, 

індивідуальні відмінності людей 

Бізнес-курс 

англійської мови 

ЗК4. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях 

ФК8. Здатність аналізувати та 

розв’язувати завдання у сфері 

регулювання економічних та 

соціально-трудових відносин 

ФК12. Здатність самостійно 

виявляти проблеми економічного 

ПРН11. Вміти аналізувати 

процеси державного та ринкового 

регулювання соціально-

економічних і трудових відносин 

ПРН21. Вміти абстрактно 

мислити, застосовувати аналіз та 

синтез для виявлення ключових 

характеристик економічних 

Економіка праці 

та соціально-

трудові 

відносини 
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характеру при аналізі конкретних 

ситуацій, пропонувати способи їх 

вирішення 

ФК13. Здатність проводити 

економічний аналіз 

функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, оцінку 

їх конкурентоспроможності 

систем різного рівня, а також 

особливостей поведінки їх 

суб’єктів 

ЗК8. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел 

ФК3. Розуміння основних 

особливостей провідних наукових 

шкіл та напрямів економічної 

науки 

ФК1.1. Здатність демонструвати 

знання базових категорій, теорій, 

концепцій, технологій та методів 

у сфері міжнародної економіки 

ПРН1. Асоціювати себе як члена 

громадянського суспільства, 

наукової спільноти, визнавати 

верховенство права, зокрема у 

професійній діяльності, розуміти і 

вміти користуватися власними 

правами і свободами, виявляти 

повагу до прав і свобод інших осіб, 

зокрема, членів колективу 

ПРН2. Відтворювати моральні, 

культурні, наукові цінності, 

примножувати досягнення 

суспільства в соціально-

економічній сфері, пропагувати 

ведення здорового способу життя 

Історія України 

та української 

культури 

ЗК5. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово 

ЗК12. Навички міжособистісної 

взаємодії 

ФК1.1. Здатність демонструвати 

знання базових категорій, теорій, 

концепцій, технологій та методів 

у сфері міжнародної економіки 

ПРН2. Відтворювати моральні, 

культурні, наукові цінності, 

примножувати досягнення 

суспільства в соціально-

економічній сфері, пропагувати 

ведення здорового способу життя 

ПРН20. Оволодіти навичками 

усної та письмової професійної 

комунікації державною та 

іноземною мовами 

Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

ЗК6. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою 

ФК5. Розуміння основних 

особливостей сучасної світової та 

національної економіки, 

інституційної структури, 

напрямів соціальної, економічної 

та зовнішньоекономічної 

політики держави 

ФК1.4. Здатність вводити та 

опрацьовувати інформацію, яка 

характеризує сучасний стан і 

перспективи розвитку 

міжнародної економіки 

ПРН20. Оволодіти навичками 

усної та письмової професійної 

комунікації державною та 

іноземною мовами 

ПРН24. Демонструвати здатність 

діяти соціально відповідально та 

свідомо на основі етичних 

принципів, цінувати та поважати 

культурне різноманіття, 

індивідуальні відмінності людей 

Іноземна мова 
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ЗК3. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу 

ЗК10. Здатність бути критичним і 

самокритичним 

ФК3. Розуміння основних 

особливостей провідних наукових 

шкіл та напрямів економічної 

науки 

ФК1.8. Вміння досліджувати 

економічні процеси розвитку 

світової економіки та глобального 

економічного середовища 

ПРН21. Вміти абстрактно 

мислити, застосовувати аналіз та 

синтез для виявлення ключових 

характеристик економічних 

систем різного рівня, а також 

особливостей поведінки їх 

суб’єктів 

ПРН23. Показувати навички 

самостійної роботи, 

демонструвати критичне, 

креативне, самокритичне 

мислення 

Філософія 

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ЗК4. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях 

ЗК9. Здатність до адаптації та дій 

в новій ситуації 

ФК12. Здатність самостійно 

виявляти проблеми економічного 

характеру при аналізі конкретних 

ситуацій, пропонувати способи їх 

вирішення 

ФК1.7. Здатність до оцінювання, 

інтерпретації та синтезу факторів, 

які визначають оптимальність 

рішень у сфері міжнародної 

економічної діяльності 

ПРН1. Асоціювати себе як члена 

громадянського суспільства, 

наукової спільноти, визнавати 

верховенство права, зокрема у 

професійній діяльності, розуміти і 

вміти користуватися власними 

правами і свободами, виявляти 

повагу до прав і свобод інших осіб, 

зокрема, членів колективу 

ПРН12. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані 

результати 

ПРН14. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку 

ПРН18. Використовувати 

нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну 

діяльність 

ПРН25. Демонструвати знання 

предметної області з міжнародної 

економіки та професії на практиці 

Виробнича 

практика 

ЗК8. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел 

ФК4. Здатність описувати 

економічні та соціальні процеси і 

явища на основі теоретичних та 

прикладних моделей, аналізувати 

і змістовно інтерпретувати 

отримані результати 

ПРН6. Використовувати 

професійну аргументацію для 

донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення 

до фахівців і нефахівців у сфері 

економічної діяльності 

ПРН7. Пояснювати моделі 

соціально-економічних явищ з 

погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі 

Кваліфікаційна 

атестація 
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ФК1.1. Здатність демонструвати 

знання базових категорій, теорій, 

концепцій, технологій та методів 

у сфері міжнародної економіки 

ФК1.8. Вміння досліджувати 

економічні процеси розвитку 

світової економіки та глобального 

економічного середовища 

розуміння основних напрямів 

розвитку економічної науки 

ПРН15. Демонструвати базові 

навички креативного та 

критичного мислення у 

дослідженнях та професійному 

спілкуванні 

ПРН16. Вміти використовувати 

дані, надавати аргументацію, 

критично оцінювати логіку та 

формувати висновки з наукових та 

аналітичних текстів з економіки 

ПРН26. Демонструвати знання та 

сучасні уявлення про концепції 

європейського загального ринку 

та європейського інформаційного 

суспільства 

ЗК8. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел 

ЗК9. Здатність до адаптації та дій 

в новій ситуації 

ФК10. Навички використання 

сучасних джерел економічної, 

соціальної, управлінської, 

облікової інформації для 

складання службових документів 

та аналітичних звітів 

ФК12. Здатність самостійно 

виявляти проблеми економічного 

характеру при аналізі конкретних 

ситуацій, пропонувати способи їх 

вирішення 

ФК13. Здатність проводити аналіз 

функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, стану 

функціональних підсистем 

підприємств, організацій та 

установ 

ПРН10. Проводити аналіз 

функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, 

розраховувати відповідні 

показники які характеризують 

результативність їх діяльності 

ПРН21. Вміти абстрактно 

мислити, застосовувати аналіз та 

синтез для виявлення ключових 

характеристик економічних 

систем різного рівня, а також 

особливостей поведінки їх 

суб’єктів 

Економіка 

підприємства 

ЗК9. Здатність до адаптації та дій 

в новій ситуації 

ФК13. Здатність проводити аналіз 

функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, стану 

функціональних підсистем 

підприємств, організацій та 

установ  

ПРН21. Вміти абстрактно 

мислити, застосовувати аналіз та 

синтез для виявлення ключових 

характеристик економічних 

систем різного рівня, а також 

особливостей поведінки їх 

суб’єктів 

Маркетинг в 

цифровій 

економіці 
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ФК14. Здатність поглиблено 

аналізувати проблеми і явища в 

одній або декількох професійних 

сферах у межах спеціальності 

ФК1.3. Здатність 

використовувати професійно-

профільовані знання й практичні 

навички з фундаментальних 

дисциплін у процесі вироблення 

раціональних управлінських 

рішень у сфері міжнародної 

економічної діяльності 

ПРН22. Демонструвати гнучкість 

та адаптивність у нових ситуаціях, 

у роботі із новими об’єктами, та у 

невизначених умовах 

ПРН24. Демонструвати здатність 

діяти соціально відповідально та 

свідомо на основі етичних 

принципів, цінувати та поважати 

культурне різноманіття, 

індивідуальні відмінності людей 

ЗК4. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях 

ФК2. Здатність використовувати 

нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну 

діяльність 

ФК10. Навички використання 

сучасних джерел економічної, 

соціальної, управлінської, 

облікової інформації для 

складання службових документів 

та аналітичних звітів 

ФК13. Здатність проводити аналіз 

функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, стану 

функціональних підсистем 

підприємств, організацій та 

установ  

ФК1.4. Здатність вводити та 

опрацьовувати інформацію, яка 

характеризує сучасний стан і 

перспективи розвитку 

міжнародної економіки 

ПРН10. Проводити аналіз 

функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, 

розраховувати відповідні 

показники які характеризують 

результативність їх діяльності 

ПРН27. Вміти здійснювати облік, 

валютно-фінансове та банківське 

обслуговування 

зовнішньоекономічних операцій 

Фінанси 

ЗК4. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях 

ФК2. Здатність використовувати 

нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну 

діяльність 

ФК10. Навички використання 

сучасних джерел економічної, 

соціальної, управлінської, 

облікової інформації для 

складання службових документів 

та аналітичних звітів 

ПРН10. Проводити аналіз 

функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, 

розраховувати відповідні 

показники які характеризують 

результативність їх діяльності 

ПРН27. Вміти здійснювати облік, 

валютно-фінансове та банківське 

обслуговування 

зовнішньоекономічних операцій 

Бухгалтерський 

облік 
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ФК13. Здатність проводити аналіз 

функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, стану 

функціональних підсистем 

підприємств, організацій та 

установ  

ФК1.2. Здатність застосовувати 

базові знання основних 

нормативно-правових актів та 

довідкових матеріалів, стандартів, 

інструкцій та інших нормативно-

розпорядчих документів у сфері 

міжнародної економічної 

діяльності 

ФК1. Здатність виявляти 

закономірності функціонування 

сучасної економіки на мікро- та 

макрорівні  

ФК5. Розуміння основних 

особливостей сучасної світової та 

національної економіки, 

інституційної структури, 

напрямів соціальної, економічної 

та зовнішньоекономічної 

політики держави 

ФК1.1. Здатність демонструвати 

знання базових категорій, теорій, 

концепцій, технологій та методів 

у сфері міжнародної економіки 

ФК1.3. Здатність 

використовувати професійно-

профільовані знання й практичні 

навички з фундаментальних 

дисциплін у процесі вироблення 

раціональних управлінських 

рішень у сфері міжнародної 

економічної діяльності 

ФК1.8. Вміння досліджувати 

економічні процеси розвитку 

світової економіки та глобального 

економічного середовища 

ПРН7. Пояснювати моделі 

соціально-економічних явищ з 

погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі 

розуміння основних напрямів 

розвитку економічної науки 

ПРН9. Усвідомлювати основні 

особливості сучасної світової та 

національної економіки, 

інституційної структури, напрямів 

соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики 

держави 

ПРН25. Демонструвати знання 

предметної області з міжнародної 

економіки та професії на практиці 

Міжнародна 

економіка 

ЗК4. Здатність застосовувати 

знання в практичних ситуаціях 

ФК14. Здатність поглиблено 

аналізувати проблеми і явища в 

одній або декількох професійних 

сферах у межах спеціальності 

ПРН14. Визначати та планувати 

можливості особистого 

професійного розвитку 

ПРН27. Вміти здійснювати облік, 

валютно-фінансове та банківське 

Міжнародні 

фінанси 
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ФК1.4. Здатність вводити та 

опрацьовувати інформацію, яка 

характеризує сучасний стан і 

перспективи розвитку 

міжнародної економіки 

ФК1.5. Здатність володіти 

методами і технологіями 

реалізації міжнародних 

трансакцій 

ФК1.6. Здатність налагоджувати 

комунікації між суб’єктами 

міжнародних економічних 

відносин 

обслуговування 

зовнішньоекономічних операцій 

ЗК4. Здатність застосовувати 

знання в практичних ситуаціях 

ФК12. Здатність самостійно 

виявляти проблеми економічного 

характеру при аналізі конкретних 

ситуацій, пропонувати способи їх 

вирішення 

ФК13. Здатність проводити аналіз 

функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, стану 

функціональних підсистем 

підприємств, організацій та 

установ 

ФК1.4. Здатність вводити та 

опрацьовувати інформацію, яка 

характеризує сучасний стан і 

перспективи розвитку 

міжнародної економіки 

ФК1.6. Здатність налагоджувати 

комунікації між суб’єктами 

міжнародних економічних 

відносин 

ПРН10. Проводити аналіз 

функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, 

розраховувати відповідні 

показники які характеризують 

результативність їх діяльності 

ПРН25. Демонструвати знання 

предметної області з міжнародної 

економіки та професії на практиці 

Зовнішньоеконо

мічна діяльність 

підприємств 

ЗК9. Здатність до адаптації та дій 

в новій ситуації 

ФК12. Здатність самостійно 

виявляти проблеми економічного 

характеру при аналізі конкретних 

ситуацій, пропонувати способи їх 

вирішення 

ФК13. Здатність проводити аналіз 

функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, стану 

функціональних підсистем 

ПРН21. Вміти абстрактно 

мислити, застосовувати аналіз та 

синтез для виявлення ключових 

характеристик економічних 

систем різного рівня, а також 

особливостей поведінки їх 

суб’єктів 

ПРН22. Демонструвати гнучкість 

та адаптивність у нових ситуаціях, 

у роботі із новими об’єктами, та у 

невизначених умовах 

Міжнародний 

маркетинг 
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підприємств, організацій та 

установ 

ФК1.3. Здатність 

використовувати професійно-

профільовані знання й практичні 

навички з фундаментальних 

дисциплін у процесі вироблення 

раціональних управлінських 

рішень у сфері міжнародної 

економічної діяльності 

ФК1.6. Здатність налагоджувати 

комунікації між суб’єктами 

міжнародних економічних 

відносин 

ПРН24. Демонструвати здатність 

діяти соціально відповідально та 

свідомо на основі етичних 

принципів, цінувати та поважати 

культурне різноманіття, 

індивідуальні відмінності людей 

ЗК8. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел 

ФК5. Розуміння основних 

особливостей сучасної світової та 

національної економіки, 

інституційної структури, 

напрямів соціальної, економічної 

та зовнішньоекономічної 

політики держави. 

ФК8. Здатність аналізувати та 

розв’язувати завдання у сфері 

регулювання економічних та 

соціально-трудових відносин 

ФК1.3. Здатність 

використовувати професійно-

профільовані знання й практичні 

навички з фундаментальних 

дисциплін у процесі вироблення 

раціональних управлінських 

рішень у сфері міжнародної 

економічної діяльності 

ФК1.8. Вміння досліджувати 

економічні процеси розвитку 

світової економіки та глобального 

економічного середовища. 

ПРН9. Усвідомлювати основні 

особливості сучасної світової та 

національної економіки, 

інституційної структури, напрямів 

соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики 

держави 

ПРН11. Вміти аналізувати 

процеси державного та ринкового 

регулювання соціально-

економічних і трудових відносин 

ПРН13. Ідентифікувати джерела 

та розуміти методологію 

визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, 

збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати 

економічні та соціальні показники 

Національна 

економіка 

ЗК8. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел 

ФК6. Здатність застосовувати 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення 

економічних задач. 

ПРН10. Проводити аналіз 

функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, 

розраховувати відповідні 

показники які характеризують 

результативність їх діяльності 

Ризик, 

невизначеність 

та інформація 
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ФК9. Здатність прогнозувати на 

основі стандартних теоретичних 

та економетричних моделей 

соціально-економічні процеси. 

ФК1.4. Здатність вводити та 

опрацьовувати інформацію, яка 

характеризує сучасний стан і 

перспективи розвитку 

міжнародної економіки 

ФК1.7. Здатність до оцінювання, 

інтерпретації та синтезу факторів, 

які визначають оптимальність 

рішень у сфері міжнародної 

економічної діяльності. 

ПРН17. Виконувати 

міждисциплінарний аналіз 

соціально-економічних явищ і 

проблем в однієї або декількох 

професійних сферах з 

врахуванням ризиків та можливих 

соціально-економічних наслідків 

ЗК9. Здатність до адаптації та дій 

в новій ситуації 

ФК5. Розуміння основних 

особливостей сучасної світової та 

національної економіки, 

інституційної структури, 

напрямів соціальної, економічної 

та зовнішньоекономічної 

політики держави 

ФК1.3. Здатність 

використовувати професійно-

профільовані знання й практичні 

навички з фундаментальних 

дисциплін у процесі вироблення 

раціональних управлінських 

рішень у сфері міжнародної 

економічної діяльності 

ФК1.4. Здатність вводити та 

опрацьовувати інформацію, яка 

характеризує сучасний стан і 

перспективи розвитку 

міжнародної економіки 

ФК1.7. Здатність до оцінювання, 

інтерпретації та синтезу факторів, 

які визначають оптимальність 

рішень у сфері міжнародної 

економічної діяльності 

ПРН9. Усвідомлювати основні 

особливості сучасної світової та 

національної економіки, 

інституційної структури, напрямів 

соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики 

держави 

ПРН27. Вміти здійснювати облік, 

валютно-фінансове та банківське 

обслуговування 

зовнішньоекономічних операцій 

Міжнародна 

торгівля 

ЗК8. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел 

ФК5. Розуміння основних 

особливостей сучасної світової та 

національної економіки, 

ПРН9. Усвідомлювати основні 

особливості сучасної світової та 

національної економіки, 

інституційної структури, напрямів 

соціальної, економічної та 

Міжнародна 

інвестиційна 

діяльність 
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інституційної структури, 

напрямів соціальної, економічної 

та зовнішньоекономічної 

політики держави 

ФК14. Здатність поглиблено 

аналізувати проблеми і явища в 

одній або декількох професійних 

сферах у межах спеціальності 

ФК1.6. Здатність налагоджувати 

комунікації між суб’єктами 

міжнародних економічних 

відносин 

ФК1.7. Здатність до оцінювання, 

інтерпретації та синтезу факторів, 

які визначають оптимальність 

рішень у сфері міжнародної 

економічної діяльності 

зовнішньоекономічної політики 

держави 

ПРН26. Демонструвати знання та 

сучасні уявлення про концепції 

європейського загального ринку 

та європейського інформаційного 

суспільства 

ФК2. Здатність використовувати 

нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну 

діяльність 

ФК5. Розуміння основних 

особливостей сучасної світової та 

національної економіки, 

інституційної структури, 

напрямів соціальної, економічної 

та зовнішньоекономічної 

політики держави 

ФК8. Здатність аналізувати та 

розв’язувати завдання у сфері 

регулювання економічних та 

соціально-трудових відносин 

ФК1.2. Здатність застосовувати 

базові знання основних 

нормативно-правових актів та 

довідкових матеріалів, стандартів, 

інструкцій та інших нормативно-

розпорядчих документів у сфері 

міжнародної економічної 

діяльності 

ФК1.3. Здатність 

використовувати професійно-

профільовані знання й практичні 

навички з фундаментальних 

дисциплін у процесі вироблення 

раціональних управлінських 

ПРН12. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані 

результати 

ПРН25. Демонструвати знання 

предметної області з міжнародної 

економіки та професії на практиці 

Міжнародна 

економічна 

діяльність 

України 
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рішень у сфері міжнародної 

економічної діяльності 

ФК4. Здатність поглиблено 

аналізувати проблеми і явища в 

одній або декількох професійних 

сферах з врахуванням 

економічних ризиків та можливих 

соціально-економічних наслідків 

ФК1.4. Здатність вводити та 

опрацьовувати інформацію, яка 

характеризує сучасний стан і 

перспективи розвитку 

міжнародної економіки 

ФК1.8. Вміння досліджувати 

економічні процеси розвитку 

світової економіки та глобального 

економічного середовища 

ПРН17. Виконувати 

міждисциплінарний аналіз 

соціально-економічних явищ і 

проблем в однієї або декількох 

професійних сферах з 

врахуванням ризиків та можливих 

соціально-економічних наслідків 

ПРН25. Демонструвати знання 

предметної області з міжнародної 

економіки та професії на практиці 

ПРН26. Демонструвати знання та 

сучасні уявлення про концепції 

європейського загального ринку 

та європейського інформаційного 

суспільства 

Глобалізація 

ЗК1. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 

(демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і 

громадянина в Україні 

ФК1. Здатність виявляти 

закономірності функціонування 

сучасної економіки на мікро- та 

макрорівні 

ФК1.2. Здатність застосовувати 

базові знання основних 

нормативно-правових актів та 

довідкових матеріалів, стандартів, 

інструкцій та інших нормативно-

розпорядчих документів у сфері 

міжнародної економічної 

діяльності 

ПРН1. Асоціювати себе як члена 

громадянського суспільства, 

наукової спільноти, визнавати 

верховенство права, зокрема у 

професійній діяльності, розуміти і 

вміти користуватися власними 

правами і свободами, виявляти 

повагу до прав і свобод інших осіб, 

зокрема, членів колективу 

ПРН18. Використовувати 

нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну 

діяльність 

Господарське 

право 

 

 

Загальні вимоги до наукової складової освітньої програми: 

– Призначення наукового керівника та тема кваліфікаційної (бакалаврської) 

роботи затверджуються кафедрою економічної політики та безпеки Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). 

 



Загальні вимоги до наукової складової освітньої програми:

— Призначення наукового керівника та тема кваліфікаційної (бакалаврської) 

роботи затверджуються кафедрою економічної політики та безпеки Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК).

-  Основними документами, які організовують роботу здобувана першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, його навчальну діяльність, є навчальний план 

та індивідуальний план, які затверджується у встановленому порядку на весь період 

підготовки.
Результативність навчальної роботи оцінюється за усним та письмовим 

опитуванням, тестовими завданнями, курсовою роботою, презентаціями, звітами з 

практики і стажування, виступами на конференціях, опублікованими тезами 

доповідей, захистом кваліфікаційної (бакалаврської) роботи, яка є підсумком 

навчання за спеціалізацією «Міжнародна економіка».

Гарант освітньої-професійної програми «Міжнародна економіка» за 

спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальна та поведінкові науки»:

Доцент, канд. екон. наук М.В. Волосюк

Зав. кафедри економічної політики та безпеки 

Доктор екон. наук, проф. НУК Г.В. Єфімова


