Код і назва спеціальності(напряму): 056 «Міжнародні економічні відносини»
Назва спеціалізації:
Код і назва галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Кваліфікація: бакалавр з міжнародних економічних відносин
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) відповідає шостому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь бакалавра за
умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або освіти за освітньою програмою
молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю. За умови, що попередній рівень отримано в
іншій країні, необхідна нострифікація.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка
успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється
оцінюванням ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації – державні іспити.
Програмні результати навчання: мати здатність використовувати знання для
розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем галузі; використовувати теорії,
принципи, методи та поняття в навчанні та професійній діяльності; збирати та інтерпретувати
інформацію та обирати методи та інструментальні засоби для вирішення професійних завдань;
застосувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань; доносити до фахівців і
нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід в галузі професійної
діяльності; управляти комплексними діями або проектами; формувати комунікаційну стратегію;
використовувати іноземну мову на професійному рівні; відповідати за професійний розвиток
окремих осіб та/або груп осіб; відповідати за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;
навчатись з високим рівнем автономності. Мати розуміння причинно-наслідкових зв'язків
розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності; базові
знання з фундаментальних природничих наук та математики, в обсязі, необхідному для
освоєння загально-професійних екологічних дисциплін та використання математичних методів з
обраної професії; базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій;
сучасні уявлення про принципи структурної і функціональної організації міжнародних
економічних об’єктів і механізмах підтримання їх діяльності; сучасні уявлення про загальні,
системні та прикладні аспекти міжнародних економічних відносин, принципи розвитку таких
відносин та принципи розвитку країн у світовій економіці; сучасні уявлення про основи
розвитку національних економік країн світу та факторні умови розвитку країн світу; поглиблені
знання із зовнішньоекономічної діяльності на мікро-, макро- та мезорівні. Володіти методами
спостереження, опису та класифікації міжнародної та національної ринкової кон’юнктури; уміти
використовувати інтернет-ресурси; використовувати професійно-профільовані знання, уміння й
навички в галузі фундаментальних розділів міжнародної економіки для дослідження
економічних явищ та процесів на національному і міжнародному рівні; використовувати знання,
уміння і практичні навички в галузі економічної теорії, математики та статистики при
проведенні економічних досліджень; використовувати професійні знання, вміння та навички для
досліджень процесів міжнародної, національної інтеграції та глобалізації; володіти
методологією проведення наукових досліджень, творчого мислення і прийняття самостійних
рішень по удосконалюванню зовнішньоекономічної, господарської і фінансової діяльності
підприємства; мати здатність до планування і управління на основі застосування економікоматематичних методів; мати здатність використання в діяльності господарсько-економічних
суб'єктів сучасних науково-технологічних досягнень.
Здатність до працевлаштування: Бакалавр спеціальності 056 «Міжнародні економічні
відносини» одержує базову підготовку економіста широкого профілю, завдяки чому може
обіймати будь-які посади на підприємствах усіх форм власності, організаціях та установах
державного управління, у комерційних банках та громадських організаціях.
Доступ до подальшого навчання: Бакалавр спеціальності 056 «Міжнародні економічні

відносини» може продовжувати навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра в різних
галузях, зокрема 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування»,
12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування».
Випускна кафедра: кафедра міжнародних економічних відносин.
Інститут/факультет: інститут міжнародних відносин.
Керівник освітньої програми: доцент, доктор економічних наук Д’яченко Юрій
Юрійович, y.dyachenko@mail.ru.

