Код і назва спеціальності(напряму): 056 «Міжнародні економічні відносини»
Назва спеціалізації:
Код і назва галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Кваліфікація: магістр з міжнародних економічних відносин
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: другий (магістерський), відповідає сьомому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь магістра за
умови наявності в неї освіти за освітньою програмою бакалавра. 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 – магістерська робота.
Програмні результати навчання: поглиблені знання основних положень теорії
управління та теорії організації щодо принципів структурної і функціональної організації
міжнародних економічних об’єктів і механізмах підтримання їх діяльності; спеціалізовані
концептуальні знання із зовнішньоекономічної діяльності на мікро-, макро- та мезорівні; знання
загальних, системних та прикладних аспектів міжнародних економічних відносин, принципів
розвитку таких відносин та принципів розвитку країн у світовій економіці; вирішення складних
завдань та проблем в умовах неповної або недостатньої інформації та суперечливих вимог;
зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх
обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, що навчаються; компетенції щодо
використовування професійно-профільованих знань, умінь й навичок в галузі міжнародної,
національної інтеграції та глобалізації для дослідження економічних явищ та процесів на
національному і міжнародному рівні; організація та проведення досліджень процесів
міжнародної, національної інтеграції та глобалізації на основі професійних знань, вмінь та
навичок; критичне осмислення проблем у навчанні або професійній діяльності та на межі
предметних галузей; формування обґрунтованих причинно-наслідкових зв’язків між виявами та
чинниками певних проблемних ситуацій; навички аргументації протилежних оцінок подій,
розкриття мотивів і ціннісних орієнтацій, виявлення критеріїв, що лежать в основі оцінної
діяльності; вміння кількісної та якісної оцінки впливу різноманітних чинників на
удосконалювання зовнішньоекономічної, господарської і фінансової діяльності підприємства;
формування висновків щодо стану економічних систем макро- та мікрорівня з використанням
наявних видів аналізу.
Здатність до працевлаштування: Магістр спеціальності 056 «Міжнародні економічні
відносини» одержує підготовку економіста широкого профілю, завдяки чому може обіймати
керівні посади на підприємствах усіх форм власності, організаціях та установах державного
управління, у комерційних банках та громадських організаціях, а також працювати викладачем
у вищих навчальних закладах.
Доступ до подальшого навчання: Магістр спеціальності 056 «Міжнародні економічні
відносини» може продовжувати навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем (на здобуття
ступеня доктора філософії) в галузях 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та
адміністрування»
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.

