Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Введено в дію наказом від 07.06.2017 р.
№ 0202-1/219
Ректор ______________ В. С. Бакіров
«____» ___________ 20___ р.

Освітньо-професійна програма
_________________________________________________
(освітньо-професійна / освітньо-наукова)

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

_______________________________________________________
(назва програми)

Спеціальність

051 Економіка
(шифр, назва спеціальності)

Спеціалізація Міжнародна економіка
(назва спеціалізації)

_перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
(перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (освітньо-науковий)

Затверджено вченою радою університету “29” травня 2017 року, протокол №8.

Мета програми
Надання

освіти

в галузі міжнародної економіки з

широкими

можливостями до працевлаштування, підготовка студентів до виконання
виробничих функцій в процесі комерційної та підприємницької діяльності,
надання специфічні знання в галузі міжнародних економічних процесів та
зв’язків, розвивати економічне мислення, комунікаційні та партнерські
здібності, професійно застосовувати алгоритми забезпечення діяльності з
міжнародної економіки, вільне володіння іноземною бізнес-мовою.
Обсяг програми
240
(кредитів ЄКТС)

Нормативний термін навчання
4 роки
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за
програмою, і вимоги до професійного відбору вступників.
Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра
абітурієнти повинні мати повну загальну середню освіту та здібності до
оволодіння знаннями, вміннями і навичками в галузі соціально-економічних
наук, міжнародних економічних відносинах. Обов’язковою умовою є вільне
володіння державною мовою та базове володіння іноземною (англійською)
мовою.
Відбір абітурієнтів для зарахування на 1 курс ХНУ здійснюється на
конкурсній основі за результатами ЗНО з таких конкурсних предметів
(українська мова, математика, іноземна мова/або історія).

Результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої
освіти.

Зміст
виробничої
функції
Дослідницькоаналітична

Організаційновиконавська

Зміст компетентності

аналізувати структуру та показники стану грошово-кредитного,
фондового та валютного ринку
визначити параметри функціонування фінансових інструментів на
глобальному рівні фінансової системи, дослідити їх різновиди
здійснювати порівняльний аналіз основних тенденцій розвитку та
ефективність діяльності суб’єктів господарювання
виділити основні параметри зовнішнього середовища на макро- і
мікро- рівнях для визначення загроз і можливостей організації
класифікувати інформацію про стан та зміни внутрішнього
середовища корпорації, планувати фінансові та інвестиційні
потоки корпорації
аналізувати інформацію по особливостям функціонування
податкових систем розвинених країн світу
практично застосовувати різноманітні прийоми, методи та моделі
фінансового аналізу
виявляти причинно-наслідні зв'язки між показниками діяльності
підприємств
визначати структурні співвідношення товарного ринку
розраховувати вплив тарифного та нетарифного регулювання на
кон’юнктуру світових товарних ринків
здійснювати моніторинг активності фондових ринків та
систематизувати фінансову інформацію для визначення часу
проведення інвестиційної операції
визначити та оцінити фактори, що впливають на формування
майнових ресурсів
вести самостійний аналіз сучасного світового економічного
простору
аналізувати інформацію для вибору ефективних інвестиційних та
інноваційних рішень
інтегрувати інформацію щодо конкурентоспроможності та загрози
банкрутства підприємства
виділяти основні показники для визначення сильних і слабких
сторін фінансової звітності, згідно МСБО та МСФЗ
здійснювати порівняльний аналіз видів обліку
проводити дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища
як чинників бізнес-діяльності підприємств
відстежувати показники ефективності роботи корпорації для
оптимізації операційних та фінансових бюджетів корпорації
організація систематизації інформації про стан та зміни
внутрішнього середовища організації відповідно до потреб
користувача

Зміст
виробничої
функції

Контрольна

Управлінська

Прогностична

Зміст компетентності

систематизувати висновки про фінансове положення організації,
зроблені на основі фінансової звітності
систематизація та узагальнення результатів для управління
фінансово-господарською діяльністю підприємства
визначати ефективність використання логістичних ресурсів на
підприємстві за допомогою інформаційно-нормативного методу
організувати облік відповідно до чинного законодавства
виконувати розрахунки допоміжних показників, які впливають на
діяльність підприємства по даним фінансової звітності
узагальнювати результати інвестиційної діяльності організації
проводити факторний аналіз показників фінансово-господарської
діяльності підприємства
класифікувати інформацію про стан та зміни внутрішнього
середовища корпорації, планувати фінансові потоки корпорації
організовувати взаємодію учасників міжнародної торгівлі
визначити показники, які відображаються в звітності суб’єктів
ЗЕД
відстежування та систематизація інформації про виконання
договірних зобов’язань між сторонами угод
організовувати та оцінювати правову відповідність процесу збору,
систематизації та використання інформації
інтеграція правової інформації при реалізації бізнес процесів
організації
інтегрування інформації, необхідної для складання фінансової
звітності з урахуванням галузевих особливостей
вибрати методи аналізу, найбільш сприятливі в сфері
зовнішньоекономічної
діяльності,
відповідно
умовам
господарювання
обґрунтовувати пропозиції по адаптації світової практики
оподаткування до вітчизняних умов
здійснювати моніторинг та узагальнювати фінансову інформацію
для визначення структури прибутку корпорації
на підставі аналізу інформації про економічний стан приймати
науково обґрунтовані рішення по управлінню виробничою,
фінансовою та інвестиційною діяльність суб’єктів ЗЕД
внутрішньофірмове планування (розробка перспективних та
річних планів та техніко-економічних показників діяльності
суб’єктів господарювання).
оцінювати межі використання природних ресурсів, наслідки
впливу господарської діяльності на навколишнє середовище
оцінювати кількісні та якісні параметри потенціалу світового
господарства
оцінювати кількісні та якісні наслідки формування банківського
союзу та інтеграції ринку капіталів у ЄС
оцінювати через аналіз статистичної інформації за період
актуальні тенденції зміни обсягів та структури виробництва

Зміст
виробничої
функції

Проектувальна

Технологічна

Зміст компетентності

конструювати та моделювати товарний рух
прогнозувати зміни стану організації при проведені інвестиційної,
фінансової та виробничої діяльності
визначати інвестиційну та дивідендну політики корпорації
моделювати зовнішньоекономічну діяльність підприємств в
умовах дії асоціації України та ЄС
формулювати напрями розвитку світового господарства на основі
принципів сталого розвитку
керувати запасами підприємства та формувати ланцюги
постачання
конструювати та моделювати товарний рух
класифікувати інформацію про стан та зміни внутрішнього
середовища корпорації, планувати фінансові та інвестиційні
потоки корпорації
визначити показники, які відображаються в звітності суб’єктів
ЗЕД
здійснювати моніторинг інформації щодо фінансово-майнового
стану підприємства
визначати тип фінансової стійкості підприємства та шляхи його
покращення
розраховувати коефіцієнти фінансової автономії, фінансової
залежності та фінансового ризику та порівнювати їх з
нормативними показниками
відстежування та систематизація інформації про виконання
договірних зобов’язань між сторонами угод
класифікувати інформацію про стан міжнародного ринку
кредитних ресурсів та аналізувати структуру платіжних балансів
окремих країн світу
розраховувати транспортну складову у ціні товару

Перелік нормативних модулів (навчальних дисциплін і практик) за циклами
підготовки (цикли гуманітарної та соціально-економічної підготовки; фундаментальної
підготовки; професійної та практичної підготовки), логічна послідовність засвоєння
модулів

із

зазначенням

кількості кредитів,

загальних і фахових (предметних)

компетентностей, що мають бути сформовані, та очікуваних результатів навчання.

Компетентності, якими
повинен оволодіти здобувач

Програмні результати
навчання

Найменування
навчальних
дисциплін,
практик

Кіл-сть
кредитів
ЄКТС

I. Цикл загальної підготовки
Гуманітарна підготовка
Здатність
до
абстрактного мислення,
аналізу
та
синтезу;
здатність свідомо та
соціально-відповідально
діяти на основі етичних
міркувань.

Демонструвати вміння абстрактно Історія України
мислити, застосовувати аналіз та
синтез для виявлення ключових
характеристик
економічних
систем різного рівня, а також
особливостей
поведінки
їх
суб’єктів;
демонструвати
здатність
діяти
соціально
відповідально та свідомо на
основі етичних мотивів, поваги до
різноманіття
думок,
індивідуальних та міжкультурних
відмінностей людей.
Здатність до усної та Оволодіти навичками усної та Іноземна мова
письмової
професійної письмової
професійної
комунікації англійською комунікації англійською мовою.
мовою.
Здатність
до Виконувати міждисциплінарний Філософія
абстрактного мислення, аналіз
соціально-економічних
аналізу та синтезу.
явищ і проблем в однієї або
декількох професійних сферах;
демонструвати вміння абстрактно
мислити, застосовувати аналіз та
синтез для виявлення ключових
характеристик
економічних
систем різного рівня, а також
особливостей
поведінки
їх
суб’єктів.
Фундаментальна та соціально-економічна підготовка
Здатність
виявляти Знати
та
використовувати Політична
закономірності
економічну
термінологію, економія
і
функціонування сучасної пояснювати базові концепції основи ринкової
економіки на мікро- та мікрота
макроекономіки; економіки
макрорівні;
демонструвати стійке розуміння
розуміння
основних принципів економічної науки,
особливостей провідних особливостей
функціонування
наукових
шкіл
та економічних
систем;
напрямів
економічної використовувати аналітичний та
науки;
здатність
до методичний інструментарій для
абстрактного мислення, розуміння
логіки
прийняття
аналізу
та
синтезу; господарчих рішень
різними
знання та розуміння економічними
агентами
предметної
області (індивідуумами,
професійної діяльності.
домогосподарствами,
підприємствами та органами
державної влади); пояснювати
моделі
соціально-економічних
явищ з погляду фундаментальних
принципів і знань на основі

3

6

3

5

Здатність
виявляти
закономірності
функціонування сучасної
економіки на мікро- та
макрорівні;
здатність
до
абстрактного мислення,
аналізу
та
синтезу;
знання та розуміння
предметної
області
професійної діяльності.

Здатність
виявляти
закономірності
функціонування сучасної
економіки на мікро- та
макрорівні;
здатність аналізувати та
розв’язувати завдання у
сфері
регулювання
економічних
та
соціально-трудових
відносин; здатність до
абстрактного мислення,
аналізу
та
синтезу;
знання та розуміння
предметної
області
професійної діяльності.

розуміння основних напрямів
розвитку економічної науки;
усвідомлювати
основні
особливості сучасної світової та
національної
економіки,
інституційної
структури,
напрямів соціальної, економічної
та
зовнішньоекономічної
політики держави; розуміти та
самостійно формувати зміст,
структуру і висновки наукових та
аналітичних текстів з економіки.
Знати
та
використовувати
економічну
термінологію,
пояснювати базові концепції
мікро- та макроекономіки;
демонструвати стійке розуміння
принципів економічної науки,
особливостей
функціонування
економічних систем;
використовувати аналітичний та
методичний інструментарій для
розуміння
логіки
прийняття
господарчих рішень
різними
економічними
агентами
(індивідуумами,
домогосподарствами,
підприємствами та органами
державної влади); проводити
аналіз
функціонування
та
розвитку
суб’єктів
господарювання,
визначати
функціональні
сфери,
розраховувати
відповідні
показники які характеризують
результативність їх діяльності.
Знати
та
використовувати
економічну
термінологію,
пояснювати базові концепції
мікрота
макроекономіки;
демонструвати стійке розуміння
принципів економічної науки,
особливостей
функціонування
економічних
систем;
використовувати аналітичний та
методичний інструментарій для
розуміння
логіки
прийняття
господарчих рішень
різними
економічними
агентами
(індивідуумами,
домогосподарствами,
підприємствами та органами

Мікроекономіка
глобалізації

5

Макроекономіка 4
світо господарських процесів

Здатність
до
абстрактного мислення,
аналізу
та
синтезу;
здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях;
здатність
описувати економічні та
соціальні
процеси
і
явища
на
основі
теоретичних
та
прикладних
моделей,
аналізувати і змістовно
інтерпретувати отримані
результати.
Здатність
до
абстрактного мислення,
аналізу
та
синтезу;
здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях;
здатність
описувати економічні та
соціальні
процеси
і
явища
на
основі
теоретичних
та
прикладних
моделей,
аналізувати і змістовно
інтерпретувати отримані
результати.
Здатність застосовувати
економіко-математичні
методи та моделі для
вирішення економічних
задач;
здатність
до
абстрактного мислення,
аналізу
та
синтезу;
здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях;
здатність

державної влади); усвідомлювати
основні особливості сучасної
світової
та
національної
економіки,
інституційної
структури, напрямів соціальної,
економічної
та
зовнішньоекономічної політики
держави; визначати попит та
пропозицію на ринку праці,
аналізувати структуру зайнятості
та безробіття; вміти аналізувати
процеси державного та ринкового
регулювання
соціальноекономічних і трудових відносин.
Застосовувати
відповідні Вища
економіко-математичні методи та математика
моделі
для
вирішення
економічних задач; застосовувати
набуті теоретичні знання для
розв’язання практичних завдань
та
змістовно
інтерпретувати
отримані
результати;
вміння
застосовувати методи та моделі
прогнозування
соціальноекономічних процесів.

Застосовувати
відповідні
економіко-математичні методи та
моделі
для
вирішення
економічних задач; застосовувати
набуті теоретичні знання для
розв’язання практичних завдань
та
змістовно
інтерпретувати
отримані результати.
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Теорія
4
ймовірностей та
математична
статистика

Застосовувати
відповідні Економікоекономіко-математичні методи та математичне
моделі
для
вирішення моделювання
економічних задач; проводити
аналіз
функціонування
та
розвитку
суб’єктів
господарювання,
визначати
функціональні
сфери,
розраховувати
відповідні
показники які характеризують

4

приймати обґрунтовані
рішення.
Здатність
виявляти
закономірності
функціонування сучасної
економіки на мікро- та
макрорівні;
навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних
технологій; здатність до
пошуку, оброблення та
аналізу інформації з
різних джерел; здатність
до адаптації та дії в новій
ситуації.
Здатність до
абстрактного мислення,
аналізу та синтезу
Знання та розуміння
предметної
області
професійної діяльності
Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних
технологій.
Здатність до пошуку,
оброблення та аналізу
інформації
з
різних
джерел

результативність їх діяльності.
Використовувати інформаційні та Інформатика
комунікаційні технології для
вирішення
соціальноекономічних завдань, підготовки
та представлення аналітичних
звітів;
набути
навички
використання
спеціалізованого
програмного забезпечення для
аналізу економічних проблем.

Розуміти та самостійно
Університетська
формувати зміст, структуру і
освіта
висновки наукових та
аналітичних текстів з економіки.
Використовувати інформаційні та
комунікаційні технології для
вирішення соціальноекономічних завдань, підготовки
та представлення аналітичних
звітів.
Вміти працювати як самостійно,
так і в команді.
Набути навички самостійної
роботи, виявляти ініціативу та
підприємливість, бути критичним
і самокритичним
Демонструвати здатність діяти
соціально відповідально та
свідомо на основі етичних
мотивів, поваги до різноманіття
думок, індивідуальних та
міжкультурних відмінностей
людей
II. Цикл професійної підготовки
Здатність
виявляти Використовувати аналітичний та Економіка
ініціативу
та методичний інструментарій для суб'єктів
підприємливість;
розуміння
логіки
прийняття господарювання
здатність
проводити господарчих рішень
різними
аналіз функціонування та економічними
агентами
розвитку
суб’єктів (індивідуумами,
господарювання, стану домогосподарствами,
функціональних
підприємствами та органами
підсистем підприємств, державної
влади);
організацій та установ.
використовувати
професійну
аргументацію для
донесення
інформації, ідей, проблем та

6

4

3

Здатність до креативного
та критичного мислення;
здатність
приймати
обґрунтовані
рішення;
здатність
виявляти
ініціативу
та
підприємливість.

Здатність
приймати
обґрунтовані
рішення;
здатність
визначати
сегментацію ринку праці,
структуру попиту та
пропозиції, зайнятості та
безробіття.

Знання та розуміння
предметної
області
професійної діяльності;
здатність
проводити
аналіз функціонування та
розвитку
суб’єктів
господарювання, стану
функціональних
підсистем підприємств,
організацій та установ;

способів їх вирішення до фахівців
і нефахівців у сфері економічної
діяльності; проводити аналіз
функціонування
та
розвитку
суб’єктів
господарювання,
визначати функціональні сфери,
розраховувати
відповідні
показники які характеризують
результативність їх діяльності.
Використовувати аналітичний та
методичний інструментарій для
розуміння
логіки
прийняття
господарчих рішень
різними
економічними
агентами
(індивідуумами,
домогосподарствами,
підприємствами та органами
державної влади); проводити
аналіз
функціонування
та
розвитку
суб’єктів
господарювання,
визначати
функціональні
сфери,
розраховувати
відповідні
показники які характеризують
результативність їх діяльності;
набути
навички
самостійної
роботи, виявляти ініціативу та
підприємливість, бути критичним
і самокритичним.
Застосовувати
відповідні
економіко-математичні методи та
моделі
для
вирішення
економічних задач; визначати
попит та пропозицію на ринку
праці, аналізувати структуру
зайнятості
та
безробіття;
використовувати інформаційні та
комунікаційні технології для
вирішення
соціальноекономічних завдань, підготовки
та представлення аналітичних
звітів.
Застосовувати
відповідні
економіко-математичні методи та
моделі
для
вирішення
економічних
задач;
використовувати інформаційні та
комунікаційні технології для
вирішення
соціальноекономічних завдань, підготовки
та представлення аналітичних
звітів.

Менеджмент

4

Маркетинг

4

Фінанси
кредит

та 4

здатність
використовувати
нормативні та правові
акти, що регламентують
професійну діяльність.
Навички
використання
сучасних
джерел
економічної, соціальної,
управлінської, облікової
інформації для складання
службових документів та
аналітичних
звітів;
здатність
проводити
аналіз функціонування та
розвитку
суб’єктів
господарювання, стану
функціональних
підсистем підприємств,
організацій та установ.

Здатність
виявляти
закономірності
функціонування сучасної
економіки на мікро- та
макрорівні;
розуміння
основних особливостей
сучасної
світової
та
національної економіки,
інституційної структури,
напрямів
соціальної,
економічної
та
зовнішньоекономічної
політики держави.

Здатність до пошуку,
оброблення та аналізу
інформації
з
різних
джерел;
навички
використання сучасних
джерел
економічної,
соціальної,
управлінської, облікової
інформації для складання
службових документів та

Використовувати аналітичний та
методичний інструментарій для
розуміння
логіки
прийняття
господарчих рішень
різними
економічними
агентами
(індивідуумами,
домогосподарствами,
підприємствами та органами
державної влади); застосовувати
відповідні економіко-математичні
методи та моделі для вирішення
економічних задач; проводити
аналіз
функціонування
та
розвитку
суб’єктів
господарювання,
визначати
функціональні
сфери,
розраховувати
відповідні
показники які характеризують
результативність їх діяльності.
Демонструвати стійке розуміння
принципів економічної науки,
особливостей
функціонування
економічних
систем;
усвідомлювати
основні
особливості сучасної світової та
національної
економіки,
інституційної
структури,
напрямів соціальної, економічної
та
зовнішньоекономічної
політики держави; демонструвати
вміння
абстрактно
мислити,
застосовувати аналіз та синтез
для
виявлення
ключових
характеристик
економічних
систем різного рівня, а також
особливостей
поведінки
їх
суб’єктів.
Ідентифікувати
джерела
та
розуміти методологію визначення
і методи отримання соціальноекономічних даних, збирати та
аналізувати
необхідну
інформацію,
розраховувати
економічні
та
соціальні
показники;
використовувати
інформаційні та комунікаційні
технології
для
вирішення

Бухгалтерський
облік

4

Міжнародна
економіка
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4

аналітичних звітів.
Здатність
виявляти
1.
закономірності
функціонування сучасної
економіки на мікро- та
макрорівні.
Розуміння
основних особливостей
провідних наукових шкіл
2.
та напрямів економічної
науки.
Здатність
описувати економічні та
соціальні
процеси 3.і
явища
на
основі
теоретичних
та
прикладних
моделей,
аналізувати і змістовно
інтерпретувати отримані
результати.
Розуміння
основних особливостей
сучасної
світової
та
національної економіки,
інституційної структури,
напрямів
соціальної,
економічної
та
4.
зовнішньоекономічної
політики
держави.
Здатність застосовувати
економіко-математичні
методи та моделі для
вирішення економічних
задач.
5.
Здатність застосовувати
комп’ютерні технології
обробки
даних
для
вирішення економічних
6.
завдань,
здійснення
аналізу інформації та
підготовки аналітичних
звітів.
Здатність
аналізувати
та
7.
розв’язувати завдання у
сфері
регулювання
економічних
та
соціально-трудових
відносин.
Здатність
прогнозувати на основі
стандартних теоретичних
та
економетричних
8.
моделей
соціальноекономічні
процеси.
9.

соціально-економічних завдань,
підготовки та представлення
аналітичних звітів.
Пояснювати моделі соціально- Регіональна
економічних явищ з погляду економіка
фундаментальних принципів і
знань на основі розуміння
основних
напрямів
розвитку
економічної науки.
Застосовувати
відповідні
економіко-математичні методи та
моделі
для
вирішення
економічних задач.
Усвідомлювати
основні
особливості сучасної світової та
національної
економіки,
інституційної
структури,
напрямів соціальної, економічної
та
зовнішньоекономічної
політики держави.
Визначати попит та пропозицію
на ринку праці, аналізувати
структуру
зайнятості
та
безробіття.
Проводити
аналіз
функціонування
та
розвитку
суб’єктів
господарювання,
визначати функціональні сфери,
розраховувати
відповідні
показники які характеризують
результативність їх діяльності.
Вміти
аналізувати
процеси
державного
та
ринкового
регулювання
соціальноекономічних і трудових відносин.
Застосовувати набуті теоретичні
знання
для
розв’язання
практичних завдань та змістовно
інтерпретувати
отримані
результати.
Ідентифікувати
джерела
та
розуміти методологію визначення
і методи отримання соціальноекономічних даних, збирати та
аналізувати
необхідну
інформацію,
розраховувати
економічні
та
соціальні
показники.
Виконувати
дослідження
за
встановленим замовленням.
Розуміти
та
планувати
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Навички
використання можливості
особистого
сучасних
джерел професійного розвитку.
економічної, соціальної,
10. Розуміти
та
самостійно
управлінської, облікової формувати зміст, структуру і
інформації для складання висновки
наукових
та
службових документів та аналітичних текстів з економіки.
аналітичних
звітів. Виконувати міждисциплінарний
Здатність
аналіз
соціально-економічних
використовувати
явищ і проблем в однієї або
аналітичний
та декількох професійних сферах.
методичний
Використовувати інформаційні та
інструментарій
для комунікаційні технології для
обґрунтування
вирішення
соціальноекономічних
рішень. економічних завдань, підготовки
Здатність
самостійно та представлення аналітичних
виявляти
проблеми звітів. Демонструвати вміння
економічного характеру абстрактно
мислити,
при аналізі конкретних застосовувати аналіз та синтез
ситуацій,
пропонувати для
виявлення
ключових
способи їх вирішення характеристик
економічних
Здатність
поглиблено систем різного рівня, а також
аналізувати проблеми і особливостей
поведінки
їх
явища в одній або суб’єктів.
Демонструвати
декількох професійних здатність
діяти
соціально
сферах
у
межах відповідально та свідомо на
спеціальності.
основі етичних мотивів, поваги до
різноманіття
думок,
індивідуальних та міжкультурних
відмінностей людей.
Здатність застосовувати
Використовувати аналітичний та Ринок праці та 3
знання у практичних
методичний інструментарій для соціальне
ситуаціях.
розуміння
логіки
прийняття партнерство
Навички
використання господарчих рішень
різними
інформаційних
і економічними
агентами
комунікаційних
(індивідуумами,
технологій.
домогосподарствами,
Здатність до пошуку, підприємствами та органами
оброблення та аналізу державної влади).
інформації
з
різних Пояснювати моделі соціальноджерел.
економічних явищ з погляду
Здатність до креативного фундаментальних принципів і
та критичного мислення. знань
на
основі
розуміння
Навички міжособистісної основних
напрямів
розвитку
взаємодії.
економічної науки.
Здатність
описувати Застосовувати
відповідні
економічні та соціальні економіко-математичні методи та
процеси і явища на моделі
для
вирішення
основі теоретичних та економічних задач.
прикладних
моделей, Визначати попит та пропозицію
аналізувати і змістовно на ринку праці, аналізувати
інтерпретувати отримані структуру
зайнятості
та
результати.
безробіття.

Здатність застосовувати
комп’ютерні технології
обробки
даних
для
вирішення економічних
завдань,
здійснення
аналізу інформації та
підготовки аналітичних
звітів.
Здатність аналізувати та
розв’язувати завдання у
сфері
регулювання
економічних
та
соціально-трудових
відносин.
Навички
використання
сучасних
джерел
економічної, соціальної,
управлінської, облікової
інформації для складання
службових документів та
аналітичних звітів.
Здатність
використовувати
аналітичний
та
методичний
інструментарій
для
обґрунтування
економічних рішень.
Здатність
визначати
сегментацію ринку праці,
структуру попиту та
пропозиції, зайнятості та
безробіття.
Здатність
проводити
аналіз функціонування та
розвитку
суб’єктів
господарювання, стану
функціональних
підсистем підприємств,
організацій та установ.
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях;
використовувати
нормативні та правові
акти, що регламентують
професійну діяльність;
здатність до пошуку,
оброблення та аналізу
інформації з різних
джерел; здатність
приймати обґрунтовані

Проводити
аналіз
функціонування
та
розвитку
суб’єктів
господарювання,
визначати функціональні сфери,
розраховувати
відповідні
показники які характеризують
результативність їх діяльності.
Вміти
аналізувати
процеси
державного
та
ринкового
регулювання
соціальноекономічних і трудових відносин.
Ідентифікувати
джерела
та
розуміти методологію визначення
і методи отримання соціальноекономічних даних, збирати та
аналізувати
необхідну
інформацію,
розраховувати
економічні
та
соціальні
показники.
Використовувати інформаційні та
комунікаційні технології для
вирішення
соціальноекономічних завдань, підготовки
та представлення аналітичних
звітів.

Знати міжнародні організації, що
займаються регламентацією
бухгалтерського обліку та аудиту,
порядок розробки, затвердження
та зміст МСБО, МСФЗ та МСА;
класифікувати, систематизувати
фінансову документацію,
господарські засоби та джерела їх
утворення у відповідності з
МСБО та МСФЗ, Директивами
ЄС, та стандартами GAAP;
застосовувати МСБО та МСФЗ,

Облік та аудит у 4
зарубіжних
країнах

рішення та застосовувати
комп’ютерні технології
обробки даних для
вирішення економічних
завдань, здійснення
аналізу інформації та
підготовки аналітичних
звітів.

Здатність
самостійно
виявляти
проблеми
економічного характеру
при аналізі конкретних
ситуацій,
пропонувати
способи їх вирішення.
Здатність
поглиблено
аналізувати проблеми і
явища в одній або
декількох професійних
сферах
у
межах
спеціальності.
Здатність
використовувати
аналітичний
та
методичний
інструментарій
для
обґрунтування
економічних рішень.
Здатність до пошуку,
оброблення та аналізу
інформації
з
різних
джерел; здатність до
креативного
та
критичного
мислення;
здатність
приймати
обґрунтовані
рішення;
здатність
виявляти
закономірності
функціонування сучасної
економіки на мікро- та
макрорівні;
розуміння
основних особливостей
сучасної
світової
та
національної економіки,
інституційної структури,

Директиви ЄС, стандарти GAAP
та МСА, методи бухгалтерського
обліку та аудиту, плани рахунків
зарубіжних країн; особливості
обліку та аудиту основних
засобів, виробничих запасів,
готової продукції та її реалізації,
праці та заробітної плати,
грошових коштів та фінансових
результатів за МСБО та МСФЗ,
Директивами ЄС, стандартами
GAAP та МСА; узагальнювати,
складати фінансову звітність,
управлінську звітність
за МСБО та МСФЗ та аудиторські
висновки за МСА.
Застосовувати набуті теоретичні
Міжнародні
знання для розв’язання
фінанси
практичних завдань та змістовно
інтерпретувати отримані
результати.
Використовувати аналітичний та
методичний інструментарій для
розуміння логіки прийняття
господарчих рішень різними
економічними агентами.
Використовувати інформаційні та
комунікаційні технології для
вирішення соціальноекономічних завдань, підготовки
та представлення аналітичних
звітів.
Виконувати
дослідження
за
встановленим замовленням.
Демонструвати стійке розуміння Міжнародний
принципів економічної науки, маркетинг
особливостей
функціонування
економічних
систем;
використовувати аналітичний та
методичний інструментарій для
розуміння
логіки
прийняття
господарчих рішень
різними
економічними
агентами
(індивідуумами,
домогосподарствами,
підприємствами та органами
державної
влади);
використовувати
професійну
аргументацію для
донесення
інформації, ідей, проблем та
способів їх вирішення до фахівців
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напрямів
соціальної,
економічної
та
зовнішньоекономічної
політики
держави;
здатність
використовувати
аналітичний
та
методичний
інструментарій
для
обґрунтування
економічних
рішень;
здатність
самостійно
виявляти
проблеми
економічного характеру
при аналізі конкретних
ситуацій,
пропонувати
способи їх вирішення.

Розуміння
основних
особливостей
сучасної
світової та національної
економіки, інституційної
структури,
напрямів
соціальної, економічної
та зовнішньоекономічної
політики держави.
Здатність
виявляти
закономірності
функціонування сучасної
економіки на мікро- та
макрорівні.
Здатність
поглиблено
аналізувати проблеми і
явища в одній або
декількох професійних
сферах
у
межах
спеціальності.
Здатність
використовувати
нормативні та правові
акти, що регламентують
професійну діяльність.

і нефахівців у сфері економічної
діяльності;
усвідомлювати
основні особливості сучасної
світової
та
національної
економіки,
інституційної
структури, напрямів соціальної,
економічної
та
зовнішньоекономічної політики
держави; застосовувати набуті
теоретичні
знання
для
розв’язання практичних завдань
та
змістовно
інтерпретувати
отримані
результати;
ідентифікувати
джерела
та
розуміти методологію визначення
і методи отримання соціальноекономічних даних, збирати та
аналізувати
необхідну
інформацію,
розраховувати
економічні
та
соціальні
показники;
виконувати
дослідження за встановленим
замовленням;
демонструвати
базові навички креативного та
критичного
мислення
у
дослідженнях та професійному
спілкуванні.
Усвідомлювати
основні
особливості сучасної світової та
національної
економіки,
інституційної
структури,
напрямів соціальної, економічної
та
зовнішньоекономічної
політики держави. Демонструвати
вміння
абстрактно
мислити,
застосовувати аналіз та синтез
для
виявлення
ключових
характеристик
економічних
систем різного рівня, а також
особливостей
поведінки
їх
суб’єктів.
Використовувати нормативні та
правові акти, що регламентують
професійну діяльність.
Демонструвати базові навички
креативного
та
критичного
мислення у дослідженнях та
професійному спілкуванні.
Демонструвати
гнучкість
та
адаптивність у нових ситуаціях, у
роботі із новими об’єктами, та у
невизначених умовах.

Міжнародна
економічна
діяльність
України
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Здатність до усної та
письмової професійної
комунікації англійською
мовою.
Навички міжособистісної
взаємодії.
Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних
технологій.
Здатність до пошуку,
оброблення та аналізу
інформації
з
різних
джерел.
Знання та розуміння
предметної області
професійної діяльності.
Здатність до пошуку,
оброблення та аналізу
інформації з різних
джерел.
Здатність приймати
обґрунтовані рішення.
Навички використання
сучасних джерел
економічної, соціальної,
управлінської, облікової
інформації для складання
службових документів та
аналітичних звітів.
Здатність самостійно
виявляти проблеми
економічного характеру
при аналізі конкретних
ситуацій, пропонувати
способи їх вирішення.
Здатність
використовувати
аналітичний та
методичний
інструментарій для
обґрунтування
економічних рішень.
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях.
Здатність до пошуку,
оброблення та аналізу
інформації з різних

Вміти працювати як самостійно,
так і в команді.
Використовувати професійну
аргументацію для донесення
інформації, ідей, проблем та
способів їх вирішення до фахівців
і нефахівців у сфері економічної
діяльності.
Ідентифікувати джерела та
розуміти методологію визначення
і методи отримання соціальноекономічних даних
Вміти працювати як самостійно,
так і в команді.
Оволодіти навичками усної та
письмової професійної
комунікації англійською мовою.
Ідентифікувати джерела та
розуміти методологію визначення
і методи отримання соціальноекономічних даних, збирати та
аналізувати необхідну
інформацію, розраховувати
економічні та соціальні
показники.
Проводити аналіз
функціонування та розвитку
суб’єктів господарювання,
визначати функціональні сфери,
розраховувати відповідні
показники які характеризують
результативність їх діяльності.
Застосовувати набуті теоретичні
знання для розв’язання
практичних завдань та змістовно
інтерпретувати отримані
результати.
Використовувати аналітичний та
методичний інструментарій для
розуміння логіки прийняття
господарчих рішень різними
економічними агентами

Використовувати аналітичний та
методичний інструментарій для
розуміння логіки прийняття
господарчих рішень різними
економічними агентами
(індивідуумами,

Іноземна мова 20
професійного
спрямування

Міжнародний
економічний
аналіз

4

Корпоративні
фінанси
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джерел.
Здатність до креативного
та критичного мислення.
Здатність описувати
економічні та соціальні
процеси і явища на
основі теоретичних та
прикладних моделей,
аналізувати і змістовно
інтерпретувати отримані
результати.
Здатність застосовувати
економіко-математичні
методи та моделі для
вирішення економічних
задач.
Навички використання
сучасних джерел
економічної, соціальної,
управлінської, облікової
інформації для складання
службових документів та
аналітичних звітів.
Здатність
використовувати
аналітичний та
методичний
інструментарій для
обґрунтування
економічних рішень.
Здатність самостійно
виявляти проблеми
економічного характеру
при аналізі конкретних
ситуацій, пропонувати
способи їх вирішення.
Здатність проводити
аналіз функціонування та
розвитку суб’єктів
господарювання, стану
функціональних
підсистем підприємств,
організацій та установ.
Здатність
виявляти
закономірності
функціонування сучасної
національної економіки
на мікро- та макрорівні;
розуміння
основних
особливостей
сучасної
національної економіки,
інституційної структури,

домогосподарствами,
підприємствами та органами
державної влади).
Проводити аналіз
функціонування та розвитку
суб’єктів господарювання,
визначати функціональні сфери,
розраховувати відповідні
показники які характеризують
результативність їх діяльності.
Застосовувати набуті теоретичні
знання для розв’язання
практичних завдань та змістовно
інтерпретувати отримані
результати.
Ідентифікувати джерела та
розуміти методологію визначення
і методи отримання соціальноекономічних даних, збирати та
аналізувати необхідну
інформацію, розраховувати
економічні та соціальні
показники.
Вміти працювати як самостійно,
так і в команді.
Виконувати міждисциплінарний
аналіз соціально-економічних
явищ і проблем в однієї або
декількох професійних сферах.
Використовувати інформаційні та
комунікаційні технології для
вирішення соціальноекономічних завдань, підготовки
та представлення аналітичних
звітів.

Використовувати аналітичний та
методичний інструментарій для
розуміння логіки прийняття
господарчих рішень різними
економічними агентами
(індивідуумами,
домогосподарствами,
підприємствами та органами
державної влади).

Національна
економіка
неодирижизм

5
і

напрямів
соціальної,
економічної
та
зовнішньоекономічної
політики держави

Здатність до
абстрактного мислення,
аналізу та синтезу.
Здатність до пошуку,
оброблення та аналізу
інформації з різних
джерел.
Здатність виявляти
закономірності
функціонування сучасної
економіки на мікро- та
макрорівні.
Розуміння основних
особливостей сучасної
світової та національної
економіки, інституційної
структури, напрямів
економічної та
зовнішньоекономічної
політики держави.

Проводити аналіз
функціонування та розвитку
суб’єктів господарювання,
визначати функціональні сфери,
розраховувати відповідні
показники які характеризують
результативність їх діяльності.
Застосовувати набуті теоретичні
знання для розв’язання
практичних завдань та змістовно
інтерпретувати отримані
результати.
Ідентифікувати джерела та
розуміти методологію визначення
і методи отримання соціальноекономічних даних, збирати та
аналізувати необхідну
інформацію, розраховувати
економічні та соціальні
показники.
Вміти працювати як самостійно,
так і в команді.
Виконувати міждисциплінарний
аналіз соціально-економічних
явищ і проблем в однієї або
декількох професійних сферах.
Використовувати інформаційні та
комунікаційні технології для
вирішення соціальноекономічних завдань, підготовки
та представлення аналітичних
звітів.
Використовувати аналітичний та
методичний інструментарій для
розуміння логіки прийняття
господарчих рішень різними
економічними агентами
(індивідуумами,
домогосподарствами,
підприємствами та органами
державної влади). Усвідомлювати
основні особливості сучасної
світової та національної
економіки, інституційної
структури, напрямів соціальної,
економічної та
зовнішньоекономічної політики
держави.
Виконувати дослідження за
встановленим замовленням.
Ідентифікувати джерела та
розуміти методологію визначення

Міжнародна
торгівля
товарами
послугами
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та

Здатність застосовувати
комп’ютерні технології
обробки даних для
вирішення економічних
завдань, здійснення
аналізу інформації та
підготовки аналітичних
звітів.

Здатність до пошуку,
оброблення та аналізу
інформації
з
різних
джерел;
навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних
технологій;
здатність
застосовувати
комп’ютерні технології
обробки
даних
для
вирішення економічних
завдань,
здійснення
аналізу інформації та
підготовки аналітичних
звітів.

Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях;. здатність до
адаптації та дії в новій
ситуації;
здатність
свідомо та соціальновідповідально діяти на
основі
етичних
міркувань;
навички

і методи отримання соціальноекономічних даних, збирати та
аналізувати необхідну
інформацію, розраховувати
економічні та соціальні
показники.
Застосовувати набуті теоретичні
знання для розв’язання
практичних завдань та змістовно
інтерпретувати отримані
результати.
Усвідомлювати основні
особливості сучасної світової та
національної економіки,
інституційної структури,
напрямів соціальної, економічної
та зовнішньоекономічної
політики держави.
Проводити аналіз
функціонування та розвитку
суб’єктів господарювання,
визначати функціональні сфери,
розраховувати відповідні
показники які характеризують
результативність їх діяльності.
Використовувати інформаційні та
комунікаційні технології для
вирішення соціальноекономічних завдань, підготовки
та представлення аналітичних
звітів.
Розуміти та самостійно
формувати зміст, структуру і
висновки наукових та
аналітичних текстів з економіки.
Ідентифікувати джерела та
розуміти методологію визначення
і методи отримання соціальноекономічних даних, збирати та
аналізувати необхідну
інформацію, розраховувати
економічні та соціальні
показники.
Використовувати
професійну
аргументацію для
донесення
інформації, ідей, проблем та
способів їх вирішення до фахівців
і нефахівців у сфері економічної
діяльності; вміти працювати як
самостійно, так і в команді;
виконувати
дослідження
за
встановленим
замовленням;

Інформаційнокомп’ютерна
практика
(навчальна)
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Загальноекономічна
практика
(виробнича)

5

міжособистісної
взаємодії.

Здатність до
абстрактного мислення,
аналізу та синтезу.
Здатність до пошуку,
оброблення та аналізу
інформації з різних
джерел.
Здатність до креативного
та критичного мислення.
Здатність виявляти
ініціативу та
підприємливість.
Здатність
використовувати
аналітичний та
методичний
інструментарій для
обґрунтування
економічних рішень.
Здатність проводити
аналіз функціонування та
розвитку суб’єктів
господарювання, стану
функціональних
підсистем підприємств,
організацій та установ.
Здатність визначати
сегментацію ринку праці,
структуру попиту та
пропозиції, зайнятості та
безробіття.
Здатність самостійно
виявляти проблеми
економічного характеру
при аналізі конкретних
ситуацій, пропонувати
способи їх вирішення.

демонструвати базові навички
креативного
та
критичного
мислення у дослідженнях та
професійному
спілкуванні;
використовувати інформаційні та
комунікаційні технології для
вирішення
соціальноекономічних завдань, підготовки
та представлення аналітичних
звітів.
Використовувати аналітичний та
методичний інструментарій для
розуміння
логіки
прийняття
господарчих рішень
різними
економічними
агентами;
використовувати
професійну
аргументацію для
донесення
інформації, ідей, проблем та
способів їх вирішення до фахівців
і нефахівців у сфері економічної
діяльності.
Проводити
аналіз
функціонування
та
розвитку
суб’єктів
господарювання,
визначати функціональні сфери,
розраховувати
відповідні
показники які характеризують
результативність їх діяльності;
збирати та аналізувати необхідну
інформацію,
розраховувати
економічні
та
соціальні
показники.
Вміти працювати як самостійно,
так і в команді.
Виконувати
дослідження
за
встановленим замовленням.
Демонструвати базові навички
креативного
та
критичного
мислення у дослідженнях та
професійному спілкуванні.
Виконувати міждисциплінарний
аналіз
соціально-економічних
явищ
Набути
навички
самостійної
роботи, виявляти ініціативу та
підприємливість, бути критичним
і самокритичним.

Комплексна
5
фахова практика
з міжнародного
бізнесу

Перелік модулів (навчальних дисциплін і практик) за вибором здобувача вищої
освіти за циклами підготовки (цикли гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

циклом фундаментальної підготовки; професійної та практичної підготовки), логічна
послідовність засвоєння модулів із зазначенням кількості кредитів, загальних і фахових
(предметних) компетентностей, що мають бути сформовані, та очікуваних результатів
навчання.

Компетентності, якими
повинен оволодіти здобувач

Програмні результати
навчання

Найменування
навчальних
дисциплін,
практик

Фундаментальна та соціально-економічна підготовка
Здатність описувати
Знати та використовувати
Економіка
економічні та соціальні
економічну термінологію,
зарубіжних
процеси і явища на основі
пояснювати базові концепції
країн
теоретичних та прикладних
мікро- та макроекономіки.
моделей, аналізувати і
Демонструвати стійке
змістовно інтерпретувати
розуміння принципів
отримані результати.
економічної науки,
Розуміння основних
особливостей функціонування
особливостей сучасної
економічних систем.
світової та національної
Пояснювати моделі
економіки, інституційної
соціально-економічних явищ
структури, напрямів
з погляду фундаментальних
соціальної, економічної та
принципів і знань на основі
зовнішньоекономічної
розуміння основних напрямів
політики держави.
розвитку економічної науки.
Здатність застосовувати
Застосовувати відповідні
економіко-математичні
економіко-математичні
методи та моделі для
методи та моделі для
вирішення економічних
вирішення економічних задач.
задач.
Усвідомлювати основні
Здатність застосовувати
особливості сучасної світової
комп’ютерні технології
та національної економіки,
обробки даних для
інституційної структури,
вирішення економічних
напрямів соціальної,
завдань, здійснення аналізу
економічної та
інформації та підготовки
зовнішньоекономічної
аналітичних звітів.
політики держави. Вміти
Здатність аналізувати та
аналізувати процеси
розв’язувати завдання у
державного та ринкового
сфері регулювання
регулювання соціальноекономічних та соціальноекономічних і трудових
трудових відносин. Здатність відносин. Ідентифікувати
прогнозувати на основі
джерела та розуміти
стандартних теоретичних та
методологію визначення і
економетричних моделей
методи отримання соціальносоціально-економічні
економічних даних, збирати
процеси.
та аналізувати необхідну
інформацію, розраховувати
економічні та соціальні
показники. Виконувати

Кіл-сть
кредитів
ЄКТС
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Здатність до креативного та
критичного мислення.
Здатність описувати
економічні та соціальні
процеси і явища на основі
теоретичних та прикладних
моделей, аналізувати і
змістовно інтерпретувати
отримані результати.
Здатність виявляти
закономірності
функціонування сучасної
економіки на мікро- та
макрорівні,
розуміння основних
особливостей сучасної
світової та національної
економіки, інституційної
структури, напрямів
соціальної, економічної та
зовнішньоекономічної
політики держави.
Здатність самостійно
виявляти проблеми
економічного характеру при
аналізі конкретних ситуацій,

дослідження за встановленим
замовленням. Розуміти та
самостійно формувати зміст,
структуру і висновки
наукових та аналітичних
текстів з економіки.
Виконувати
міждисциплінарний аналіз
соціально-економічних явищ і
проблем в однієї або
декількох професійних
сферах. Використовувати
інформаційні та
комунікаційні технології для
вирішення соціальноекономічних завдань,
підготовки та представлення
аналітичних звітів.
Демонструвати вміння
абстрактно мислити,
застосовувати аналіз та синтез
для виявлення ключових
характеристик економічних
систем різного рівня, а також
особливостей поведінки їх
суб’єктів.
Використовувати аналітичний Фінанси і влада
та методичний інструментарій у МЕВ
для розуміння логіки
прийняття господарчих
рішень різними економічними
агентами (індивідуумами,
домогосподарствами,
підприємствами та органами
державної влади).
Усвідомлювати основні
особливості сучасної світової
та національної економіки,
інституційної структури,
напрямів соціальної,
економічної та
зовнішньоекономічної
політики держави.
Виконувати
міждисциплінарний аналіз
соціально-економічних явищ і
проблем в однієї або
декількох професійних
сферах.
Демонструвати вміння
абстрактно мислити,
застосовувати аналіз та синтез
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пропонувати способи їх
вирішення.

Знання
та
розуміння
предметної
області
професійної діяльності.
Здатність до креативного та
критичного мислення.
Здатність свідомо та
соціально-відповідально
діяти на основі етичних
міркувань.
Здатність
виявляти
закономірності
функціонування
сучасної
економіки на мікро- та
макрорівні.
описувати економічні та
соціальні процеси і явища на
основі
теоретичних
та
прикладних
моделей,
аналізувати
і
змістовно
інтерпретувати
отримані
результати.
Розуміння
основних
особливостей
сучасної
світової та національної
економіки,
інституційної
структури,
напрямів
соціальної, економічної та
зовнішньоекономічної
політики держави.
Здатність
самостійно
виявляти
проблеми
економічного характеру при
аналізі конкретних ситуацій,
пропонувати
способи
їх
вирішення.

для виявлення ключових
характеристик економічних
систем різного рівня, а також
особливостей поведінки їх
суб’єктів. Демонструвати
здатність діяти соціально
відповідально та свідомо на
основі етичних мотивів,
поваги до різноманіття думок,
індивідуальних та
міжкультурних відмінностей
людей. Виконувати
міждисциплінарний аналіз
соціально-економічних явищ і
проблем в однієї або
декількох професійних
сферах.
Знати та використовувати Глобальна
економічну
термінологію, економіка
пояснювати базові концепції
мікро- та макроекономіки.
Демонструвати
стійке
розуміння
принципів
економічної
науки,
особливостей функціонування
економічних систем.
Використовувати професійну
аргументацію для донесення
інформації, ідей, проблем та
способів їх вирішення до
фахівців і нефахівців у сфері
економічної діяльності.
Пояснювати
моделі
соціально-економічних явищ
з погляду фундаментальних
принципів і знань на основі
розуміння основних напрямів
розвитку економічної науки.
Усвідомлювати
основні
особливості сучасної світової
та національної економіки,
інституційної
структури,
напрямів
соціальної,
економічної
та
зовнішньоекономічної
політики держави.
Вміти аналізувати процеси
державного та ринкового
регулювання
соціальноекономічних
і
трудових
відносин.
Демонструвати базові
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Здатність поглиблено
аналізувати проблеми і
явища в одній або декількох
професійних сферах у межах
спеціальності.

Професійна підготовка
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях; здатність до
пошуку, оброблення та
аналізу інформації з різних
джерел; здатність до
креативного та критичного
мислення;
здатність використовувати
нормативні та правові акти,
що регламентують
професійну діяльність.
Розуміння основних
особливостей провідних
наукових шкіл та напрямів
економічної науки.
Розуміння основних
особливостей сучасної
світової та національної
економіки, інституційної
структури, напрямів
соціальної, економічної та
зовнішньоекономічної
політики держави; навички
використання сучасних
джерел економічної,
соціальної, управлінської,
облікової інформації для
складання службових
документів та аналітичних
звітів.
Здатність

до

навички креативного та
критичного мислення у
дослідженнях та
професійному спілкуванні.
Демонструвати гнучкість та
адаптивність
у
нових
ситуаціях, у роботі із новими
об’єктами, та у невизначених
умовах.
Демонструвати
здатність
діяти соціально відповідально
та свідомо на основі етичних
мотивів,
поваги
до
різноманіття
думок,
індивідуальних
та
міжкультурних відмінностей
людей.

Знати основні тенденції
побудови та розвитку
податкових систем
розвинутих країн світу;
основні складові прямого
оподаткування в зарубіжних
країнах, у тому числі
оподаткування доходів
корпорацій, оподаткування
доходів фізичних осіб,
майнові податки; основні
складові непрямого
оподаткування в зарубіжних
країнах; особливості
спеціальних режимів
оподаткування в податкових
системах країн світу; основні
складові організації
адміністрування податків в
зарубіжних країнах та в
Україні.
Вміти аналізувати
особливості функціонування
і напрями розвитку
податкових систем
розвинених країн світу;
розраховувати прямі та
непрямі податки в різних
країнах світу; виявляти
можливість адаптації
світової практики
оподаткування до
вітчизняних умов
абстрактного Використовувати аналітичний

Компаративістик 3
а національних
податкових
систем
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3

мислення, аналізу та синтезу.
Здатність
застосовувати
знання
у
практичних
ситуаціях.
Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій.
Здатність
до
пошуку,
оброблення
та
аналізу
інформації з різних джерел.
Здатність
застосовувати
економіко-математичні
методи та моделі для
вирішення
економічних
задач.
Здатність
застосовувати
комп’ютерні
технології
обробки
даних
для
вирішення
економічних
завдань, здійснення аналізу
інформації та підготовки
аналітичних звітів.
Здатність використовувати
аналітичний та методичний
інструментарій
для
обґрунтування економічних
рішень.
Здатність до абстрактного
мислення, аналізу та синтезу.
Здатність
застосовувати
знання
у
практичних
ситуаціях.
Знання
та
розуміння
предметної
області
професійної діяльності.
Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій.
Здатність
до
пошуку,
оброблення
та
аналізу
інформації з різних джерел.
Здатність до адаптації та дії в
новій ситуації.
Здатність до креативного та
критичного мислення.
Здатність
виявляти
закономірності
функціонування
сучасної
економіки на мікро- та
макрорівні.
Здатність використовувати
нормативні та правові акти,

та методичний інструментарій логістичні
для розуміння логіки
операції
прийняття господарчих
рішень різними економічними
агентами (індивідуумами,
домогосподарствами,
підприємствами та органами
державної влади).
Застосовувати
відповідні
економіко-математичні
методи
та
моделі
для
вирішення економічних задач.
Вміти
працювати
як
самостійно, так і в команді.
Виконувати дослідження за
встановленим замовленням.
Ідентифікувати джерела та
розуміти
методологію
визначення
і
методи
отримання
соціальноекономічних даних, збирати
та аналізувати необхідну
інформацію,
розраховувати
економічні
та
соціальні
показники.
Використовувати аналітичний Міжнародний
та методичний інструментарій бізнес
для розуміння логіки
прийняття господарчих
рішень різними економічними
агентами (індивідуумами,
домогосподарствами,
підприємствами та органами
державної влади).
Використовувати професійну
аргументацію для донесення
інформації, ідей, проблем та
способів їх вирішення до
фахівців і нефахівців у сфері
економічної діяльності.
Усвідомлювати
основні
особливості сучасної світової
та національної економіки,
інституційної
структури,
напрямів
соціальної,
економічної
та
зовнішньоекономічної
політики держави.
Застосовувати
набуті
теоретичні
знання
для
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що
регламентують
професійну діяльність.
Розуміння
основних
особливостей
сучасної
світової та національної
економіки,
інституційної
структури,
напрямів
соціальної, економічної та
зовнішньоекономічної
політики держави.
Здатність
застосовувати
комп’ютерні
технології
обробки
даних
для
вирішення
економічних
завдань, здійснення аналізу
інформації та підготовки
аналітичних звітів.
Здатність
самостійно
виявляти
проблеми
економічного характеру при
аналізі конкретних ситуацій,
пропонувати
способи
їх
вирішення.
Навички
використання
сучасних
джерел
економічної,
соціальної,
управлінської,
облікової
інформації для складання
службових документів та
аналітичних звітів.
Здатність до абстрактного
мислення, аналізу та синтезу.
Знання
та
розуміння
предметної
області
професійної діяльності.
Здатність до адаптації та дії в
новій ситуації.
Здатність до креативного та
критичного мислення.
Здатність
приймати
обґрунтовані рішення.
Навички
міжособистісної
взаємодії.
Здатність свідомо та
соціально-відповідально
діяти на основі етичних
міркувань.
Здатність аналізувати та
розв’язувати
завдання
у
сфері
регулювання
економічних та соціальнотрудових відносин.

розв’язання
практичних
завдань
та
змістовно
інтерпретувати
отримані
результати.
Ідентифікувати джерела та
розуміти
методологію
визначення
і
методи
отримання
соціальноекономічних даних, збирати
та аналізувати
необхідну
інформацію,
розраховувати
економічні
та
соціальні
показники.
Вміти
працювати
як
самостійно, так і в команді.
Набути навички самостійної
роботи, виявляти ініціативу та
підприємливість,
бути
критичним і самокритичним.
Використовувати нормативні
та
правові
акти,
що
регламентують
професійну
діяльність.
Виконувати
міждисциплінарний
аналіз
соціально-економічних явищ і
проблем
в
однієї
або
декількох
професійних
сферах.
Знати та використовувати
економічну
термінологію,
пояснювати базові концепції
мікро- та макроекономіки.
Демонструвати
стійке
розуміння
принципів
економічної
науки,
особливостей функціонування
економічних систем.
Використовувати професійну
аргументацію для донесення
інформації, ідей, проблем та
способів їх вирішення до
фахівців і нефахівців у сфері
економічної діяльності.
Пояснювати моделі соціальноекономічних явищ з погляду
фундаментальних принципів і
знань на основі розуміння
основних напрямів розвитку
економічної науки.
Вміти аналізувати процеси

Міжнародна
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ціннісна
конкуренція та
глобальні тренди
розвитку

Здатність
виявляти
закономірності
функціонування
сучасної
економіки на мікро- та
макрорівні.
Розуміння
основних
особливостей
провідних
наукових шкіл та напрямів
економічної науки.
Здатність
описувати
економічні
та
соціальні
процеси і явища на основі
теоретичних та прикладних
моделей,
аналізувати
і
змістовно
інтерпретувати
отримані результати.
Розуміння
основних
особливостей
сучасної
світової та національної
економіки,
інституційної
структури,
напрямів
соціальної, економічної та
зовнішньоекономічної
політики держави.
Здатність поглиблено
аналізувати проблеми і
явища в одній або декількох
професійних сферах у межах
спеціальності.
Здатність використовувати
аналітичний та методичний
інструментарій
для
обґрунтування економічних
рішень.
Здатність до усної та
письмової професійної
комунікації англійською
мовою.
Навички міжособистісної
взаємодії.
Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій.
Здатність
до
пошуку,
оброблення
та
аналізу
інформації з різних джерел.

державного
та
ринкового
регулювання
соціальноекономічних
і
трудових
відносин.
Розуміти
та
планувати
можливості
особистого
професійного розвитку.
Демонструвати
базові
навички
креативного
та
критичного
мислення
у
дослідженнях
та
професійному спілкуванні.
Розуміти
та
самостійно
формувати зміст, структуру і
висновки
наукових
та
аналітичних
текстів
з
економіки.
Демонструвати
здатність
діяти соціально відповідально
та свідомо на основі етичних
мотивів,
поваги
до
різноманіття
думок,
індивідуальних
та
міжкультурних відмінностей
людей.
Демонструвати гнучкість та
адаптивність
у
нових
ситуаціях, у роботі із новими
об’єктами, та у невизначених
умовах.

Використовувати професійну
аргументацію для донесення
інформації, ідей, проблем та
способів їх вирішення до
фахівців і нефахівців у сфері
економічної діяльності.
Ідентифікувати джерела та
розуміти методологію
визначення і методи
отримання соціальноекономічних даних
Вміти працювати як
самостійно, так і в команді.
Оволодіти навичками усної та
письмової професійної
комунікації англійською
мовою.

Ділова іноземна
мова
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Система атестації здобувачів вищої освіти.
Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра економіки, освітня
програма «Міжнародна економіка» здійснюється екзаменаційною комісією
після

повного

виконання

навчального

плану за

спеціальністю

051

«Економіка», спеціалізація/освітня програма «Міжнародна економіка».
Формами атестації є:
1.

Комплексний

атестаційний

екзамен

за

фахом

«Міжнародна

економіка»
2. Захист в екзаменаційній комісії випускної (бакалаврської) роботи.
Комплексний атестаційний екзамен за фахом «Міжнародна економіка»
повинен визначити рівень засвоєння студентами матеріалів фахових
дисциплін, вміння самостійно аналізувати складні явища та процеси світової
економіки, активно використовувати знання в професійній та суспільній
діяльності.
Засобами оцінювання рівня професійних знань, умінь та навичок
бакалаврів, ступеня сформованості їх професійних компетенцій є: теоретичні
(питання, тести відкритого та/або закритого типу) та практичні завдання.
Бакалаврська робота є підтвердженням рівня загальнотеоретичної і
спеціальної підготовки, кінцевим результатом самостійної індивідуальнодослідницької діяльності студента, науковою роботою, яка підсумовує
вивчення ним дисциплін та проходження всіх видів практик, передбачених
навчальним планом за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізації/освітньої
програми «Міжнародна економіка».

Завідувач каф. міжнародної економіки
та світового господарства

Г.В. Задорожний

Декан економічного факультету
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