К од і назва спеціальності(напряму): 073 "Менеджмент"
Назва спеціалізації: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
К од і назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
К валіфікація: Магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
К ількість 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 вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр або магістр. 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 – складання
державного екзамену за фахом, захист кваліфікаційної роботи магістра.
Програмні результати навчання: поглибленні знання об'єктивних законів і
закономірностей, принципів організації, функціонування та удосконалення систем управління
зовнішньоекономічною діяльністю; поглибленні знання про зміст та особливості процесів
управління в усій різноманітності, основними ідеями щодо ефективного ведення
зовнішньоекономічної діяльності; сучасні системні уявлення про такі тенденції менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності як глобалізація економіки та управління, введення парадигми
зовнішнього середовища, поширення підприємництва у зовнішньоекономічній діяльності,
розвиток комп'ютерно-телекомунікаційного забезпечення управління зовнішньоекономічною
діяльністю, напрямків інноваційної та інвестиційної політики; вміння в процесі прийняття
управлінських рішень, щодо зовнішньоекономічної діяльності, застосовувати наукові підходи,
принципи й методи менеджменту, проводити економічне обґрунтування кожного рішення,
опановувати методами економічного та системного
аналізу у сфері управління
зовнішньоекономічною діяльністю та проведення наукових досліджень із спеціальності;
здатність працювати в міжнародному економічному та політико-правовому середовищі; вміння
проводити постійний моніторинг стану зовнішньоекономічної діяльності регіону та
підприємства, виявляти і глибоко вникати у проблеми організації, знаходити засоби їх
вирішення за основними напрямами функціонування, з врахуванням інфляції та конвертованості
національної валюти; здатність до логістичного та митного супроводу зовнішньоекономічної
діяльності; здатність планувати, організовувати та брати участь у науково-дослідницькій та
освітній діяльності; здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні
навички з планування, організації, мотивування, контролю та координації зовнішньоекономічної
діяльності підприємства (організації) для вирішення практичних завдань; здатність
використовувати спеціалізовані концептуальні знання на рівні новітніх досягнень, які є основою
оригінального мислення та інноваційної діяльності; здатність до оцінки та аналізу соціальноекономічних процесів і явищ на глобальному (мега-), макро-, мезо- та мікрорівнях ; здатність до
оцінки сутності та наслідків процесів, що відбуваються на (мега-), макро-, мезорівнях
економічної системи, включаючи галузеві ринки, мережеві структури, групові та корпоративні
взаємозв’язки.
Здатність
до
працевлаштування:
Магістр
спеціальності
"Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності" може займати посади за фахом відповідно до класифікатора
професій ДК 003:2010: управління структурними підрозділами, операційними системами та
процесами в організаціях у сфері зовнішньоекономічної діяльності; науково-педагогічна
діяльність
Доступ до подальшого навчання: Програми підвищення кваліфікації з менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності (теоретичного та практичного); міждисциплінарні програми,
що близькі до теорії управління (менеджмент організацій, управління проектами, маркетинг,
управління персоналом); навчання в аспірантурі.

Випускна кафедра: кафедра менеджменту та маркетингу.
І нститут/факультет: інститут економіки і управління.
Керівник освітньої програми: доцент, кандидат економічних наук Свірідова О.В.,
esviridovaexpo@gmail.com

