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Освітньо-професійна програма «Міжнародні економічні відносини» 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» розроблена 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанов Кабінету 

Міністрів України: «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 

23.11.2011 № 1341, «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти» від 20.12.2015 № 1187 (в редакції 

постанови КМУ від 10.05.2018 № 347). 

 

Освітньо-професійна програма визначає передумови доступу до 

навчання, орієнтацію та основний фокус програм, обсяг кредитів ЄКТС, 

необхідний для здобуття освітнього рівня магістр, перелік загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст 

підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та 

вимоги до контрою якості вищої освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Профіль освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» 

(International Economic Relations) 

 1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

  

Університет державної фіскальної служби України 

Навчально-науковий інститут економіки, 

оподаткування та митної справи 

University of State Fiscal Service of Ukraine 

Educational and Scientific Institute of Economics, 

Taxation and Customs Affairs 

 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр з міжнародних економічних відносин 

(Master of International Economic Relations) 

За освітньо-професійною програмою «Міжнародні 

економічні відносини / International Economic 

Relations» 

Офіційна назва 

освітньої програми  

«Міжнародні економічні відносини» 

(International Economic Relations) 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми  

 

одиничний; 

90 кредитів; 1 р. 6 міс. 

unitary; 

90 credits; 1 years 6 months  

Наявність акредитації  Акредитаційна комісія України, Україна 

Сертифікат про акредитацію серія НД, № 1082779, 

від 17.05.2017 р., термін до 1.07.2021 р. 

Accreditation Commission of Ukraine, Ukraine 

Certificate of accreditation series НД-ІV, № 1047994, 

dated July 01, 2011, term till 1.07.2021. 

 

Цикл/рівень НРК України - 8 рівень, FQ-EHEA – другий, EQF  

LLL. - 7рівень 

NRC of Ukraine - level 8, FQ-EHEA - the first, EQF for 

LLL. - Level 6 

 

Передумови  

 

Особа має право здобувати ступінь магістра за 

умови наявності ступеня бакалавра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліст), магістра. 

A person has the right to obtain a master’s degree 

subject to the availability of a bachelor's degree (an 

educational qualification level specialist), master’s 

degree. 

Мова(и) викладання 

 

Українська 

Ukrainian 

Термін дії освітньої До наступного планового оновлення. 



програми 

  

Until the next scheduled update. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://www.nusta.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Метою програми є забезпечення магістра фаховими знаннями з 

міжнародних економічних відносин, які формуються із всебічних і глибоких 

знань щодо інтеграції України в світовий економічний простір, розвитку 

сучасних глобалізаційних  процесів, тенденцій та закономірностей розвитку 

світового ринкового середовища, ведення ділових переговорів, прийняття 

стратегічних рішень щодо міжнародних інвестиційних проектів, управління 

міжнародною конкурентоспроможністю підприємств, тенденцій розвитку 

світових товарних, фондових ринків тощо. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область • Об’єкт вивчення: теоретичні і практичні 

аспекти реалізації міжнародних економічних 

відносин в глобальних умовах господарювання 

• Цілі навчання: здобуття студентами навиків в 

області міжнародної економіки із широким 

доступом до працевлаштування, підготовити 

студентів із особливим інтересом до певних 

областей міжнародного бізнесу в умовах 

інтеграції та глобалізації світової економіки 

• Теоретичний зміст предметної області: теорії, 

основні принципи і тенденції розвитку 

міжнародних економічних відносин, 

світогосподарських зв’язків та стратегії 

економічного розвитку України,  

• Методи, методики та технології: технології 

ефективної реалізації міжнародних економічних 

відносин, процесу управління міжнародним 

бізнесом, методи управління інформаційними 

потоками та формування бази даних для 

прийняття управлінських рішень 

Обов’язкові навчальні дисципліни – 75%, з них: 

дисципліни загальної підготовки – 30%, професійної  

підготовки – 40%, практична підготовка – 5%. 

Вивчення іноземної мови – 3%. 

Дисципліни вільного вибору студента – 25%, з них 

ті, що розширюють: загальні компетентності – 7,5%, 

професійні – 17,5%. 

 



Орієнтація освітньої 

програми 

 Зовнішня політика і дипломатія, двосторонні і 

багатосторонні комунікаційні зв'язки, торговельно-

економічна співпраця, міжнародний бізнес, 

інформаційний і культурний обмін, ділова 

міжкультурна комунікація, світові і регіональні 

інформаційні системи, інформаційна безпека, 

регіональна інтеграція 

Основний фокус 

освітньої програми  

Сучасні технології міжнародного бізнесу. Фокус на 

актуальні сфери і галузі, в рамках яких можлива  

подальша професійна кар’єра: міжнародна 

банківська справа, міжнародний страховий бізнес, 

міжнародна інвестиційна діяльність. 

Особливості програми Частина курсів викладається англійською мовою, 

рекомендується виробнича практика за кордоном 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування  

Магістр з міжнародних економічних відносин 

відповідно до Національного класифікатора 

України: «Класифікатора професій» ДК 003:2010 

може займати наступні посади:  

1120.3 Дипломатичні представники   

1224  Керівник торговельно-економічної місії; 

1475.4 Менеджер (управитель) із 

зовнішньоекономічної діяльності.   

2310.2 Асистент (викладач )вищого навчального 

закладу.  

2419.2 Експерт із зовнішньоекономічних питань.  

2419.2 Консультант із зовнішньоекономічних 

питань.  

2419.2 Фахівець-аналітик з дослідження товарного 

ринку.  

2441.2 Економіст із договірних та претензійних 

робіт. 

2441.2 Економіст із міжнародної торгівлі.  

2441.2 Економіст із фінансової роботи.  

2441.2 Аналітик із міжнародних інвестицій.  

2441.2 Консультант з економічних питань.  

2441.2 Оглядач з економічних питань.  

2441.2 Економічний радник.  

2444.2 Гід-перекладач.  

2444.2 Перекладач.  

2443.2 Експерт із суспільно-політичних питань.  

3439 Аташе. 

- інші посади, пов'язані з виконанням міжнародних 

економічних операцій і зовнішньоекономічної 



діяльності підприємств та установ будь-якої форми 

власності. 

Master of International Economic Relations according 

to the National Classifier of Ukraine: "Classifier of 

Professions" DK 003: 2010 may hold the following 

positions: 

1120.3 Diplomatic representatives 

1224 Head of trade and economic mission; 

1475.4 Manager (manager) of foreign economic 

activity. 

2310.2 Assistant (teacher) of a higher educational 

institution. 

2419.2 Expert on foreign economic issues. 

2419.2 Foreign Economic Consultant. 

2419.2 Specialist-analyst on commodity market 

research. 

2441.2 Economist for contractual and pretentious work. 

2441.2 International Trade Economist. 

2441.2 Economist of financial work. 

2441.2 Analyst on International Investments. 

2441.2 Consultant on economic issues. 

2441.2 Economic Reviewer. 

2441.2 Economic Advisor. 

2444.2 Guide-interpreter. 

2444.2 Translator. 

2443.2 Expert on social and political issues. 

3439 Attaché. 

- Other positions related to the implementation of 

international economic operations and foreign economic 

activity of enterprises and institutions of any ownership. 

Подальше навчання  Особа, що має освітній ступінь магістра з 

міжнародних економічних відносин має право 

здобувати ступінь доктора філософії під час 

навчання в аспірантурі. 

A person who has an educational master's degree in 

international economic relations has the right to obtain a 

Ph.D. in postgraduate study. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, проблемно-

орієнтоване навчання, електронне навчання в 

системі Moodle, самонавчання, навчання на основі 

досліджень тощо. Викладання проводиться у 

вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні 

лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні 

роботи, самостійне навчання, індивідуальні заняття 



тощо. Основними методами навчання є 

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

метод проблемного викладення, евристичний, 

дослідницький, метод наочності. 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з 

практики, захист курсової роботи, захист випускної 

кваліфікаційної роботи 

6 –Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність (ІК) 

Здатність розв’язувати складні задачі у галузі 

міжнародних економічних відносин, у процесі 

вивчення проблем світової економіки, що 

передбачає проведення досліджень та 

характеризується невизначеністю умов розвитку 

країн в умовах глобалізації 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1.Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 2.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 3.Здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації. 

ЗК 4.Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

ЗК 5.Здатність виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК 6.Здатність працювати в міжнародному 

контексті 

ЗК 7.Здатність працювати в команді. 

ЗК 8.Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 9.Здатність здійснювати комунікаційну 

діяльність. 

ЗК 10.Здатність мотивувати людей та рухатися 

до спільної мети. 

ЗК 11.Здатність розробляти та управляти 

проектами. 

ЗК 12.Здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт.  

ЗК 13.Здатність до навчання та готовність 

підвищувати рівень своїх знань. 

ЗК 14.Здатність усного та письмово спілкування 

українською та іноземними мовами. 

ЗК 15.Дослідницькі навички 

Спеціальні 

компетентності 

спеціальності (СК) 

СК 1.Вміння оцінити глибину впливу 

глобальних трансформацій на світову економіку, 

ідентифікувати основні параметри глобального 

розвитку  



СК 2.Здатність аналізувати проблеми 

формування та розвитку інноваційного потенціалу 

міжнародного підприємства. 

СК 3.Вміння розробляти стратегії забезпечення 

зростання рівня корпоративної соціальної 

відповідальності у процесі взаємодії різних суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності 

СК 4.Володіння навичками ведення 

міжнародних ділових переговорів, підготовки і 

оформлення основних дипломатичних і ділових 

документів 

СК 5.Вміння ідентифікувати специфіку та 

визначити проблеми управління організаційним 

розвитком міжнародного бізнесу, здатність 

використовувати світовий досвід для ефективної 

реалізації міжнародних економічних відносин  

СК 6.Здатність ефективно використвувати 

методи економічного та математичного  аналізу  при 

дослідженні міжнародного конкурентного 

середовища;  оцінювати ефективність різних типів 

міжнародних стратегій конкурентної поведінки;  

СК 7.Володіння навичками вирішення проблем 

та  застосування ефективних напрямів формування 

стратегії економічного розвитку України; здатність 

адаптувати  світовий досвід щодо формування 

міжнародних стратегій економічного розвитку; 

СК 8.Вміння організовувати міжнародну 

економічну діяльність та міжнародні економічні 

операції, планувати стратегічні, тактичні та 

операційні заходи щодо активізації міжнародної 

економічної діяльності суб’єктів бізнесу; 

СК 9.Вміння обгрунтовувати вибір та 

проектувати організаційну структуру управління 

міжнародними маркетинговими проектами, 

оцінювати ефективність міжнародних 

маркетингових проектів і ризиків, що виникають 

при їх реалізації; 

СК 10.Володіння методологією і методиками 

проведення досліджень з управління міжнародними 

інвестиційними проектами, уміння надати оцінку 

вибору управлінських рішень з управління 

міжнародними проектами;     

СК 11.Вміння використовувати іноземну мову у 

різних сферах професійної діяльності; володіння 

прийомами  здобуття інформації за фахом із 



друкованих та електронних джерел і засобами її 

усної і письмової передачі у формі доповідей і 

повідомлень (презентацій), анотацій та рефератів; 

СК 12.Володіння навичками міжкультурного 

розуміння у процесі безпосереднього усного і 

писемного спілкування в академічному та 

професійному середовищі; застосовувати норми 

мовленнєвого етикету, прийнятого у професійній та 

ділової сфері 

СК 13.Вміння  використовувати знання та 

навички щодо  проведення валютного котирування 

різними методами,  здатність використовувати 

знання для ведення результативних валютних 

відносин на міжнародному та національному рівнях; 

СК 14.Вміння використовувати знання та 

навички щодо  досягнення умов та документарного 

забезпечення проведення міжнародних розрахунків 

різних типів; 

СК 15.Володіння навичками щодо  

використання податкових аспектів в структуруванні 

міжнародного бізнесу в Україні та українського 

бізнесу на міжнародному ринку;  здатність 

використовувати знання щодо стратегії розвитку 

податкових систем та податкової політики 

зарубіжних держав. 

Фахові компетентності 

(ФК)  

ФК.1.Володіти фундаментальними знаннями 

та навичками щдо національних міжнародних 

економічних процесів та закономірностей 

функціонування та розвитку міжнародної економіки. 

ФК.2.Визначати характеристики проблемних 

ситуацій у міжнародних відносинах, враховувати 

цивілізаційні, регіональні та національні 

особливості міжнародних криз і конфліктів, 

формувати аналітичні схеми конфліктів, вибирати 

шляхи, методи та способи урегулювання та 

розв’язування міжнародних конфліктів. 

ФК.3.Використовувати знання про світові 

політичні та адміністративні системи, діяльність 

міжнародних та неурядових організацій і приймати 

участь у їх діяльності 

ФК.4.Уміти проводити фактографічний, 

семантичний, ситуаційний пошук міжнародної 

економічної інформації і на базі отриманих 

результатів проводити систематизацію даних, 

виявляти ключові моменти, отримувати додаткові 



дані. 

ФК.5.Вміти формувати мету інформаційно-

аналітичного дослідження світових товарних ринків; 

розробляти план та програми аналітичного 

дослідження світових товарних ринків; формувати 

поняття, давати їх визначення; збирати факти; 

створювати емпіричну базу; тлумачити факти;  

формувати та перевіряти гіпотези; формулювати 

висновки. 

ФК.6.Вміти виявляти проблемні ситуації у 

міжнародній економічній діяльності; формувати цілі 

та критерії оптимізації міжнародній економічної 

діяльності; генерувати альтернативні рішення; 

враховувати невизначеність і випадковість; 

здійснювати багатокритеріальну оптимізацію, 

застосовувати теорію ігор та колективне й 

кооперативне прийняття рішень. 

ФК.7.Вміти аналізувати історичні корені 

виникнення конкретних ситуацій в міжнародних 

економічних відносинах України з іншими країнами 

світу, виявляти проблемні питання розвитку 

відносин між країнами та виокремлювати 

національні інтереси України. 

ФК.8.Володіти методами аналізу 

інвестиційних проектів, поведінки міжнародних 

економічних агентів та фінансових ринків; 

практичними навичками управління міжнародними 

інвестиційними портфелями та їх оптимізації; уміти 

використовувати сучасні методи управління 

корпоративними фінансами для вирішення 

стратегічних завдань; 

ФК.9.Розуміти тенденцій глобалізації 

міжнародної торгівлі; володіти методами аналізу  

міжнародної торгівлі; мати практичні навички 

організації міжнародних торговельних операцій; 

вміти проводити міжнародні ділові переговори та 

укладати міжнародні комерційні контракти; 

застосовувати інструменти регулювання 

міжнародних торговельних відносин. 

ФК.10.Визначати передумов та соціально-

економічних наслідки та ефекти інтеграційних 

процесів; обґрунтовувати доцільність і стратегічні 

пріоритети участі України в інтеграційних процесах 

ФК.11.Володіти системними знанням 

правових засади побудови і функціонування ЄС; 



знати інструменти горизонтальних, секторальних, 

зовнішніх  політик ЄС; уміти визначати механізми 

співпраці країн ЄС і України; здатність визначати 

сутність стратегії розвитку зовнішніх відносин ЄС. 

ФК.12.Вміти оцінювати стан і тенденції 

розвитку міжнародних транспортних перевезень; 

організовувати міжнародні транспортні перевезень; 

розробляти логістичні стратегії у 

зовнішньоекономічній діяльності; володіти 

методами оптимізації транспортних процесів під час 

міжнародних перевезень 

ФК.13.Визначати рівень розвитку 

національного, регіонального та світового  

фінансових ринків; ключові політичні, законодавчо-

регулятивні, економічні і  соціальні умови 

проведення міжнародних фінансових операцій, 

виявляти можливі ризики їх проведення і заходи 

запобігання. 

ФК.14.Вміти адаптувати програмний 

інструментарій фахівця з міжнародних відносин, 

зокрема: модифікувати існуючі пакети прикладних 

програм для автоматизації рутинних робіт; 

створювати електронні форми введення інформації;  

складати програмні модулі з використанням VBA, 

java-script та інших методів. 

ФК.15.Використовувати усне та писемне 

мовлення державною та іноземними мовами з 

використанням специфічних термінів 

ФК.16.Складати огляди та реферати за 

іноземними інформаційними матеріалами при цьому 

визначати інформаційні потреби адресата 

(замовника); вибирати джерела інформації; збирати 

фактографічну та документальну інформацію; 

виконувати усний та письмовий переклад; 

узагальнювати інформацію; формувати висновки та 

пропозиції; викладати текст 

ФК.17.Вміти обґрунтовувати та реалізовувати 

стратегії cталого екологобезпечного розвитку 

підприємств/корпорацій, країни і регіонів в умовах 

глобалізації;  

ФК.18.Аналізувати екологічний стан 

середовища та запропонувати можливі шляхи 

оптимізації еколого-економічних систем під час 

євроінтеграційних процесів; 

ФК.19.Володіння навичками застосування 



інструментів реалізації податкової та митної 

політики, а також розробки рекомендацій щодо 

напрямів вдосконалення механізму їх дії. 

 

7 – Програмні результати навчання  (ПРН) 

Знання і розуміння: 

ПРН 1 Володіння навичками 

перевірити правильність застосування 

основних міжнародних норм 

реалізації різних форм міжнародного 

бізнесу;  

ПРН 2 Володіння навичками 

перевірити правильність застосування 

правил ведення міжнародних 

переговорів, дотримання  

міжнародного протоколу;  

ПРН 3 Вміння визначити 

оптимальний алгоритм мінімізації 

регіональних та глобальних ризиків 

ведення міжнародного бізнесу у 

міжнародному конкурентному 

середовищі. 

 ПРН 4   Вміти прогнозувати 

наслідки впливу процесів глобалізації, 

інтеграції на економіки країн світу; 

ПРН 5  Вміти інтерпретувати 

світовий досвід щодо забезпечення 

міжнародної конкурентоспроможності 

товарів, послуг, підприємств, галузей, 

міжгалузевих комплексів; 

 

ПРН 6  Здатність розуміти 

соціально-економічні процеси, що 

відбуваються в суспільстві, та 

аналізувати тенденції розвитку 

світової економіки. 

Застосування знань і розумінь: 

ПРН 7 Вміти організувати 

міжнародний документообіг при 

здійсненні міжнародних економічних 

операцій; 

ПРН 8 Вміти застосувати методи 

експертної оцінки рівня міжнародної 

конкурентоспроможності товарів, 

послуг, підприємств, регіонів, країн 

Knowledge and understanding: 

PRN 1 Skills to check the correct 

application of the main international 

standards for the implementation of 

various forms of international business; 

 

PRN 2 Skills to verify the correct 

application of the rules of international 

negotiations, compliance with the 

international protocol; 

 

PRN 3 Ability to determine the optimal 

algorithm for minimizing the regional 

and global risks of conducting 

international business in an international 

competitive environment. 

 

 PRN 4 To be able to predict the effects 

of globalization, integration into 

economies of the world; 

 

PRN 5 Ability to interpret the world 

experience in providing international 

competitiveness of goods, services, 

enterprises, industries, inter-sectoral 

complexes; 

PRN 6 Ability to understand 

socioeconomic processes occurring in 

society, and to analyze trends in the 

development of the world economy. 

Application of knowledge and 

understanding: 

PRN 7 Ability to organize international 

document circulation in the 

implementation of international 

economic operations; 

PR9 8 Ability to apply methods of expert 

assessment of the level of international 

competitiveness of goods, services, 

enterprises, regions, countries etc; 



тщо; 

ПРН 9 Вміти правильно 

використовувати основні 

дипломатичні терміни і поняття;  

ПРН 10 Вміти застосовувати 

оптимальний порядок організації 

ділових і дипломатичних заходів. 

ПРН 11 Вміння оцінити загрози та 

ризики міжнародної економічної 

діяльності підприємства, а також 

реалізувати заходи щодо їхнього 

запобігання або усунення; 

ПРН 12 Вміння аналізувати 

ситуацію та приймати управлінські 

рішення щодо оптимізації податкових 

зобов’язань суб’єктів міжнародної 

економічної діяльності в різних 

сферах міжнародного бізнесу; 

ПРН 13 Вміння аналізувати 

кон’юнктуру міжнародних валютних, 

фінансових, товарних тощо ринків, 

проводити її моніторинг та 

прогнозування 

Формування суджень: 

ПРН 14 Вміння поєднати  методи  

збору і аналізу даних статистики 

зовнішньої торгівлі і міжнародної 

економічної статистики та інтегрувати 

їх у систему прийняття управлінських 

рішень у міжнародній економічній 

діяльності; 

ПРН 15 Вміння розробити методи 

оптимізації вартісних та кількісних 

показників здійснення 

зовнішньоекономічних операцій; 

ПРН 16 Вміння сформувати 

інформаційну базу для прийняття 

управлінських рішень на основі 

експертних оцінок вітчизняних та 

іноземних фахівців. 

ПРН 17 Вміти оцінювати стан, 

динаміку, ефективність використання 

інноваційного потенціалу 

міжнародного підприємства та 

обґрунтовувати пріоритетні напрямки 

 

PRN 9 Ability to use the basic 

diplomatic terms and concepts correctly; 

 

PRN 10 Ability to apply optimal 

arrangements for organizing business 

and diplomatic events. 

PRN 11 Ability to assess the threats and 

risks of international economic activity 

of the enterprise, as well as to implement 

measures for their prevention or 

elimination; 

PRN 12 Ability to analyze the situation 

and make managerial decisions on 

optimization of tax obligations of 

subjects of international economic 

activity in various spheres of 

international business; 

PRN 13 Ability to analyze the situation 

of international currency, financial, 

commodity, etc. markets, to conduct its 

monitoring and forecasting 

 

Formation of judgments: 

PRN 14 Ability to combine the methods 

of data collection and analysis of foreign 

trade statistics and international 

economic statistics and integrate them 

into the system of making managerial 

decisions in international economic 

activity; 

PRN 15 Ability to develop methods for 

optimizing the cost and quantity 

indicators for the implementation of 

foreign economic operations; 

PRN 16 Ability to form an information 

base for making managerial decisions 

based on expert assessments of domestic 

and foreign specialists. 

 

PRN 17 To be able to assess the state, 

dynamics, efficiency of using the 

innovation potential of an international 

enterprise and to justify the priority 

directions of its increase; 



його нарощування; 

ПРН 18 Вміння оцінити 

проблемні аспекти функціонування 

суб’єктів міжнародної економічної 

діяльності та окреслити особливості 

прояву фінансових, інвестиційних 

податкових та інших міжнародних 

ризиків в умовах глобалізації; 

ПРН 19 Володіння навичками 

застосування інструментів реалізації 

податкової політики, а також 

розробки рекомендацій щодо 

напрямів вдосконалення механізму їх 

дії. 

 

 

PRN 18 Ability to assess the problem 

aspects of the functioning of subjects of 

international economic activity and 

outline the peculiarities of manifestation 

of financial, investment tax and other 

international risks in the conditions of 

globalization; 

PRN 19 Knowledge of the use of tools 

for implementing tax policy, as well as 

the development of recommendations on 

how to improve their mechanism of 

action. 

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Науково-педагогічні працівники, що 

забезпечують освітньо-професійну програму, за 

кваліфікацією відповідають профілю і напряму 

дисциплін, що викладаються; мають необхідний 

стаж педагогічної роботи та досвід практичної 

роботи. В процесі організації навчального процесу 

залучаються професіонали з досвідом 

дослідницької/управлінської/творчої роботи та/або 

роботи за фахом та іноземні лектори. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє 

повністю забезпечити освітній процес протягом 

всього циклу підготовки за освітньою програмою. 

Програму забезпечено навчальними приміщеннями, 

навчально-науковими лабораторіями з необхідним 

обладнанням, мультимедійним обладнанням, 

комп’ютерними робочими місцями, Є безлімітний 

доступ до мережі Інтернет. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Програма повністю забезпечена навчально-

методичними комплексами з усіх навчальних 

компонентів, наявність яких представлена у 

модульному середовищі освітнього процесу 

Університету http://moodle.nusta.edu.ua/ 

Офіційний веб-сайт Університету 

http://www.nusta.edu.ua/ містить інформацію про 

освітні програми, навчальну, наукову і виховну 

діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, 

контакти. 

Читальну залу бібліотеки забезпечено необхідною 

літературою та безлімітним доступом до мережі 

http://moodle.nusta.edu.ua/
http://www.nusta.edu.ua/


Інтернет. 

Сайт Навчально-наукового інституту 

інформаційних технологій http://fitm.nusta.edu.ua/  

містить анонси діяльності, інформацію про новини 

та досягнення науково-педагогічного колективу та 

студентства Інституту. 

 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між 

Університетом Державної фіскальної служби 

України та університетами України. 

 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між 

Університетом Державної фіскальної служби 

України та іноземними навчальними закладами-

партнерами. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови. 

 

2. Перелік компонент освітньої програми (Додаток 1)  

Додаток 1 

Код н/д Компоненти освітньої 

програми(навчальні дисципліни, 

курсові проекти(роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів/годин 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

I Обов’язкові дисципліни циклу 

загальної підготовки 

  

ОК 1 Глобальна економіка 3/90 Екзамен 

ОК 2 Управління персоналом 3/90 Екзамен 

ОК 3 Філософія економіки 3/90 Екзамен 

II Обов'язкові дисципліни циклу 

професійної та практичної 

підготовки 

  

ОК 1 
Міжнародні стратегії економічного 

розвитку 

8/240 Екзамен 

ОК 2 Міжнародний бізнес  4/120 Екзамен 

ОК 3 
Управління міжнародними 

інвестиційними проектами 

4/120 Екзамен 

ОК 4 
Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю 

4/120 Екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонент:   

http://fitm.nusta.edu.ua/
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements


Вибіркові компоненти ОП* 

Вибірковий блок 1 ( за наявності) 

ВБ 1.1. Практика наукового та лілового 

спілкуваня іноземною мовою 

3/90 Залік 

ВБ 1.2. Психологія та педагогіка вищої 

школи 

3/90 Залік 

ВБ 1.3. Медіаграмотність 3/90 Залік 

ВБ 1.4 Методологія наукових досліджень 3/90 Залік 

ВБ 1.5 Дипломатична та консульська 

служба 

3/90 Залік 

Вибірковий блок 2 ( за наявності) 

ВБ 2.1. Валютні операції 5/150 Екзамен 

ВБ 2.2. Валютно-фінансові операції у 

міжнародному бізнесі 

5/150 Екзамен 

ВБ 2.3. Управління міжнародним 

маркетингом 

4/120 Залік 

ВБ 2.4. Управління міжнародними каналами 

розподілу 

4/120 Залік 

 Вибірковий блок 3 ( за наявності) 

ВБ 3.1. Міжнародне оподаткування 3/90 Залік 

ВБ 3.2. Податкові системи зарубіжних країн 3/90 Залік 

ВБ 3.3. Офшоризація грошових потоків на 

фінансовому ринку 

4/120 Залік 

ВБ 3.4. Фінансовий інжиніринг 4/120 Залік 

Перелік №4  (студент обирає 1 дисципліну в кожному семестрі) 

ВБ 4.1. Міжнародний діловий протокол 5/150 Екзамен 

ВБ 4.2. 
Торгова політика та комерційна 

дипломатія 

5/150 Екзамен 

ВБ 4.3. Управління вартістю підприємства 4/120 Залік 

ВБ 4.4. 
Реінжиніринг бізнес-процесів на 

підприємстві 

4/120 Залік 

 Практика   

 Переддипломна практика 15/450  

 Атестація здобувачів вищої освіти   

 Підготовка та захист випускної 

кваліфікаційної (дипломної) роботи 

15/450  

 Всього 24  

Загальний обсяг вибіркових компонент: 17  

Загальний обсяг освітньої програми 24  

 

 

3.Логічна послідовність вивчення навчальних дисциплін (Додаток 2) 

 

 

 



4. Форма атестації здобувачів вищої освіти  

Атестація випускників освітньо-професійної програми 292 

«Міжнародні економічні відносини» проводиться у формі захисту випускної 

кваліфікаційної (дипломної) роботи та завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із 

присвоєнням кваліфікації: магістр з міжнародних економічних відносин за 

освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

The certification of graduates of the educational and professional program 

292 "International Economic Relations" is carried out in the form of the protection 

of the final qualifying (diploma) work and ends with the issuance of the document 

of the established sample on awarding it a master's degree with the qualification: 

Master of International Economic Relations under the educational and professional 

program "International Economic relations ". 

The certification is carried out openly and publicly. 

 

5. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми(Додаток 3) 

 

6. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми(Додаток 4) 
 



ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ВБ 1 ВБ 2 ВБ 3 ВБ 4 ВБ 5 ВБ 6 ВБ 7 ВБ 8 ВБ 9 ВБ 10 ВБ 11 ВБ 12 ВБ 13 ВБ 14 ВБ 15 ВБ 16 ВБ 17
ЗК 2.1 · · · · · · ·
ЗК 2.2 · · · ·
ЗК 2.3 ·
ЗК 2.4 · ·
ЗК 2.5 · ·
ЗК 2.6 · ·
ЗК 2.7 · · · · ·
ЗК 2.8 · · · ·
ЗК 2.9 · · · ·
ЗК 2.10 · · · ·
ЗК 2.11 · · · ·
ЗК 2.12 ·
ЗК 2.13 · · · · ·
ЗК 2.14 · ·
ЗК 2.15 · · · · · · ·
СК 3.1 · · · ·
СК 3.2 · · · · ·
СК 3.3 · · ·
СК 3.4 · · · · · · ·
СК 3.5 · · · · · · ·
СК 3.6 · · · · · · ·
СК 3.7 · · · · · · ·
СК 3.8 · · · · · · · ·
СК 3.9 · · · · ·
СК 3.10 · · · · ·
СК 3.11 · · · · ·
СК 3.12 · · ·
СК 3.13 · · · ·
СК 3.14 · ·
СК 3.15

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

ФК 15

ФК 16

ФК 17

ФК 18

ФК 19

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми



ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ВБ 1 ВБ 2 ВБ 3 ВБ 4 ВБ 5 ВБ 6 ВБ 7 ВБ 8 ВБ 9 ВБ 10 ВБ 11 ВБ 12 ВБ 13 ВБ 14 ВБ 15 ВБ 16 ВБ 17
Знання та розуміння ПРН 1 · · · ·

ПРН 2 · · · · · ·
ПРН 3 ·
ПРН 4 · · ·
ПРН 5 · ·
ПРН 6 · · · · · · · · ·

Застосування знань та розумінь ПРН 7 

ПРН 8 ·
ПРН 9 · · · ·
ПРН 10 · · · ·
ПРН 11 · · · · · ·
ПРН 12 · · · · ·
ПРН 13 · · · · · · · · ·

Формування суджень ПРН 14 ·
ПРН 15 ·
ПРН 15 ·
ПРН 16 · · ·
ПРН 17 · · · · · ·
ПРН 18 · · · · · · · · · ·
ПРН 19 · · · ·

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми



2 семестр

Глобальна економіка (4 ЄКТС/120)      Корпоративна соціальна відповідальність (3 ЄКТС/90)

Інноваційний розвиток підприємства   (3 ЄКТС/90)       Міжнародний бізнес (4 ЄКТС/120)

Міжнародні стратегії економічного розвитку            (5 ЄКТС/150)      Управління міжнародною конкурентоспроможністю                           
(4 ЄКТС120)

     Курсова робота з дисципліни" Міжнародні стратегії економічного 
розвитку" (4 ЄКТС/120)      Міжнародний діловий протокол (5 ЄКТС/150)

Управління міжнародним маркетингом (5 ЄКТС/150)    Управління міжнародними інвестиційними проектами (5 ЄКТС/150)

  Іноземна мва професійного спрямування ІІ **/ Іноземна мва 
(поглиблене вивчення)** (5 ЄКТС/150)

  Валютні операції / Валютні операції та міжнародні розрахунки (5 
ЄКТС/150)

   Міжнародне оподаткування/Податкові системи зарубіжних країн               
        (5 ЄКТС/150)

Кіл-ть: Кіл-ть:
екз-4 екз-4

залік-2 залік-2
кур. роб. - 1 т.н. - 

т.н. - кредитів - 26
кредитів-31

Форма семестрового контролю - екзамен

Форма семестрового контролю  -  залік

Примітка:

* - дисципліни за вибором студента (студент обирає 1 дисципліну). 

3 семестр
1 курс

1 семестр

Структурно-логічна схема кафедри міжнародної економіки

Практика

П
ер

ед
ди

пл
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 (1
5 
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50
)
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ип
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м
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ї р
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и 
(1

5 
Є

К
ТС

/4
50

)

2 курс

Модуль нормативного циклу

Модуль вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки

Державна атестація

Пакет модулів вибіркових дисциплін циклу соціально-гуманітарної та фундаментальної,                
      природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

кредитів-30


