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1.Профіль освітньої програми
Освітній ступінь - магістр
Галузь знань 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»
Повна назва вищого навального
закладу та структурного підрозділу
Ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації

Назва освітньої програми
Тип диплому та обсяг освітньої
програми
Наявність акредитації

Цикл/рівень

Загальна інформація
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Освітній ступінь: магістр.
Освітня кваліфікація: магістр міжнародних
економічних відносин.
Професійна кваліфікація:
міжнародник-економіст, перекладач
Міжнародний бізнес
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС.
Термін навчання -1 рік 4 місяці
Освітня програма впроваджена у 2016 році.
Акредитаційна комісія МОН України. Термін дії
сертифікату до 01.07.2025 р. Сертифікат про
акредитацію Серія НД 0791832
НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,
EQF-LLL – 7 рівень
Наявність освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
українська
Відповідно до терміну дії сертифікату про акредитацію

Передумови
Мова викладання
Термін дії освітньої програми
http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/15068
Інтернет—адреса постійного
розміщення опису освітньої програми
Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародного бізнесу, які мають фундаментальні
знання в галузі міжнародних економічних відносин та світового господарства, володіють
сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання
завдань та проблем міжнародних економічних зв’язків на корпоративному рівні.
Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь знань,
Галузь знань 29 «Міжнародні відносини»
спеціальність, спеціалізація)
Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»
Орієнтація освітньої програми
Основний фокус освітньої програми
та спеціалізації
Особливості програми

Освітньо-професійна
Спеціальна освіта в галузі міжнародних економічних
відносин.
Програма забезпечує формування та розвиток
професійних знань в галузі міжнародних економічних
відносин та практичних навичок в сфері управління
міжнародними підприємствами. Реалізується шляхом
забезпечення багатопрофільної підготовки фахівців,
здатних аналізувати та застосовувати на практиці
інформацію щодо умов, тенденцій та перспектив
функціонування міжнародного бізнесу в сучасному
глобальному економічному середовищі. Програма
орієнтована на підготовку міжнародників-економістів
з високим рівнем знань іноземних мов та специфічної
термінології в сфері міжнародного бізнесу.
Придатність працівників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Подальше навчання
Викладання та навчання

Оцінювання

Інтегральна компетентність

Загальні компетентності (ЗК)

Фахові компетентності (ФК)

Магістр з міжнародних економічних відносин здобуває
необхідний рівень знань та навичок, що дозволяє
займати такі посади: фахівець-аналітик з дослідження
міжнародних товарних ринків,
консультант з
зовнішньоекономічних питань, перекладач, економіст,
економічний радник, оглядач з економічних питань,
аташе, дипломатичний агент, менеджер (управитель) із
зовнішньоекономічної діяльності, викладач ВНЗ.
Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні
вищої освіти
Викладання та оцінювання
Студентсько-центроване навчання, самонавчання,
проблемно-орієнтоване навчання. Лекції, практичні
заняття, заняття у малих групах (лабораторні заняття з
практики
перекладу),
виробнича
практика,
підготування курсової роботи та магістерської роботи.
Письмові та усні екзамени, заліки, самостійні роботи,
есе, презентації, курсова робота, захист практики,
захист магістерської роботи.
Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми під час професійної діяльності у
галузі міжнародного бізнесу та у процесі навчання, що
передбачає проведення досліджень із застосування
новітніх інноваційних технологій при здійсненні
комплексних досліджень світогосподарських зв’язків з
урахуванням невизначеності умов.
ЗК1. Здатність до усної та письмової професійної
комунікації іноземними мовами.
ЗК2. Здатність до абстрактного, креативного,
критичного мислення, аналізу та синтезу на основі
логічних аргументів та перевірених фактів в умовах
обмеженого часу та ресурсів.
ЗК3.Уміння систематизувати та синтезувати інформацію з
різних джерел, використовуючи інноваційні підходи та
технології, програмне забезпечення.
ЗК4. Здатність працювати самостійно та в команді,
вміти брати на себе ініціативу і відповідальність,
мотивувати та керувати роботою інших для
досягнення поставлених цілей.
ЗК5. Уміння самостійно організовувати та здійснювати
наукові дослідження, продукувати гіпотези, визначати
наукові проблеми, готувати наукові тексти та доповіді,
здійснювати публічну апробацію результатів досліджень з
урахуванням принципів наукової етики.
ЗК6. Спроможність встановлювати контакти та
співпрацювати з фахівцями інших галузей з метою
досягнення спільних цілей.
ЗК7. Здатність розробляти, реалізовувати та управляти
проектами.
ЗК8. Здатність до самонавчання для підтримки
належного рівня знань, підвищення фаховості та рівня
кваліфікації.
ФК1. Здатність до формування обґрунтованих
пропозицій
щодо
налагодження
міжнародних

економічних відносин на корпоративному рівні.
ФК2. Спроможність аналізувати національне та
глобальне середовище функціонування міжнародних
фірм.
ФК3. Здатність оцінювати масштаби діяльності
глобальних
фірм,
тенденції
та
перспективи
транснаціоналізації світової економіки.
ФК4. Здатність враховувати вплив економічних та
політичних
факторів,
правового
регулювання
міжнародної економічної діяльності на діяльність
суб’єктів ЗЕД, при формуванні їх маркетингової та
управлінської стратегій.
ФК5. Здатність впроваджувати принципи ділової етики
та відповідальності в діяльності суб’єктів МЕВ.
ФК6. Здатність визначати й оцінювати прояви
економічного глобалізму, виклики й дисбаланси
глобального розвитку,їх вплив на функціонування
міжнародного бізнесу.
ФК7. Вміння визначати стратегічні пріоритети
міжнародного підприємства, обирати та застосовувати
управлінський
інструментарій
із
врахуванням
сучасних систем бізнес –комунікацій.
ФК8. Вміння прогнозувати тенденції розвитку
глобальних ринків з урахуванням кон’юнктурних змін.
ФК9. Вміння комунікувати та формувати партнерські
відносини в мультикультурному середовищі, приймати
рішення задля ефективного ведення бізнесу в умовах
розмаїття культур з метою запобігання міжкультурних
конфліктів.
ФК10. Спроможність до прийняття оптимальних
рішень у процесі здійснення ЗЕД з метою забезпечення
конкурентоспроможного розвитку партнерів у сфері
міжнародного бізнесу.
ФК11. Здатність до моделювання ситуацій та
поведінки суб’єктів ЗЕД в умовах нестійкості
кон’юнктури на світових ринках, вміння розробляти та
обирати перспективні напрямки діяльності та розвитку
в умовах криз у світовому господарстві.
ФК12. Здатність до
викладання дисциплін, що
включають вивчення тенденцій розвитку світового
господарства та міжнародних економічних відносин,
зовнішньоекономічної
діяльності,
міжнародного
бізнесу, стратегічного менеджменту та маркетингу.
ФК13.
Здатність
до
наукового
дослідження
кон’юнктури
світових
товарних
ринків,
транснаціоналізації, регіоналізації та глобалізації
світового господарства та оформлення їх результатів у
вигляді наукових праць.
Програмні результати навчання
ПРН1. Демонструвати знання та навички з ділових комунікацій у сфері міжнародного бізнесу,
ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову
комунікацію іноземними мовами.
ПРН2. Демонструвати неординарні підходи у розв’язанні практичних завдань, уміння
креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та
перевірених фактів в умовах обмеженого часу та ресурсів на засадах використання різних
діагностичних методологій провідних міжнародних організацій.

ПРН3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати
проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи інноваційні
підходи та технології, програмне забезпечення з метою розв’язання практичних завдань з
урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів МЕВ.
ПРН4. Приймати обґрунтовані рішення, працювати самостійно і в команді, брати на себе
ініціативу та відповідальність, мотивувати та керувати роботою інших для досягнення
поставлених цілей, забезпечувати якість виконуваних робіт, аргументувати результативність
економічної діяльності у мінливому середовищі.
ПРН5. Демонструвати дослідницькі навички, що проявляються в оригінальності дослідження,
здатності продукувати нові наукові гіпотези в обраній галузі, обирати належні напрями і
відповідні методи для їх реалізації, беручи до уваги наявні ресурси; інтерпретувати результати
проведених досліджень, вміти їх презентувати, знаходити засоби розв’язання проблем і
прогнозувати майбутні наслідки прийнятих рішень.
ПРН6. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно
використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні
аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали з метою формування пропозиції
налагодження міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації.
ПРН7. Демонструвати навички аналiзу бiзнес-середовища, розумiти суть та механiзми
управлiння мiжнародним бiзнесом в умовах загострення глобальної конкуренції та обмеженості
факторів виробництва.
ПРН8. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм (корпорацій,
стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації їх
конкурентних позицій та переваг на світових ринках.
ПРН9. Демонструвати розуміння закономірностей та тенденцій розвитку міжнародного бізнесу
в умовах регіоналізації, технологізації глобальної економіки.
ПРН10. Розуміти сутність соціальної стратегії та місії міжнародного бізнесу, ідентифікувати
соціальну роль корпоративних суб’єктів МЕВ в умовах посилення міжнародних міграційних
процесів та зростання екологічних загроз.
ПРН11. Здійснювати пошук та розробку адекватних національним та глобальним економічним
умовам
моделей
розвитку
міжнародного
бізнесу
із
врахуванням
існуючого
зовнішньоторговельного регулювання, кон’юнктури світових товарних ринків та умов
іноземного інвестування.
ПРН12. Вміти оцінювати існуючий та потенційний вплив макроекономічного регулювання на
стан та перспективи функціонування міжнародного бізнесу.
ПРН13. Ідентифікувати загрози та можливості функціонування міжнародних підприємств в
умовах структурних перетворень у перехідних економіках, критично оцінювати наслідки
продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденцій розвитку
міжнародного підприємства на трансформаційних ринках.
ПРН14. Усвідомлювати необхідність самонавчання впродовж усього життя та постійного
самовдосконалення; прагнути професійного зростання, проявляти толерантність та готовність
до інноваційних змін та застосування міждисциплінарного підходу у формуванні знань.
ПРН15. Розробляти рекомендації щодо діяльності та розвитку вітчизняного підприємства, що
функціонує в умовах транснаціоналізації світової економіки, застосовувати на практиці знання
з управління міжнародними проектами.
ПРН16. Оцінювати, аналізувати та прогнозувати зовнішньоекономічну діяльність, визначати
особливості та пріоритети реалізації підприємництва в умовах прикордонного регіону та
поглибленої співпраці з Європейським Союзом.
ПРН17. Аналізувати особливості функціонування міжнародних корпорацій в умовах
поглиблення процесів міжнародної економічної інтеграції, розширення інструментарію
технічного регулювання та проявів неопротекціонізму.
ПРН18. Оцінювати, аналізувати і прогнозувати стан корпоративних фінансів, вміти
застосовувати на практиці знання з фінансового менеджменту, підходів до аналізу та відбору
інвестиційних проектів з метою ефективного розміщення і використання фінансових ресурсів
корпорацій.
ПРН19. Застосовувати на практиці знання міжнародного та європейського економічного права,
розуміти закономірності організації інвестиційної діяльності за кордоном та в Україні, шляхи

реалізації захисту прав інтелектуальної власності в умовах глобальної економіки.
ПРН20. Аналізувати стан міжнародних фінансових ринків, застосовувати на практиці знання
особливостей функціонування міжнародних банків та оперувати інструментарієм міжнародного
банківського маркетингу.
Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення
Склад
проектної
групи
освітньої
програми,
професорсько-викладацький склад, що задіяний до
викладання навчальних дисциплін за спеціальністю
відповідають Ліцензійним умовам провадження
освітньої діяльності на другому (магістерському) рівні
вищої освіти.
Матеріально-технічне забезпечення
Забезпеченість
навчальними
приміщеннями,
комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним
обладнанням відповідає потребам.
Наявна
вся
необхідна
соціально-побутова
інфраструктура, кількість місць в гуртожитках
відповідає вимогам. Для проведення практичних і
лабораторних робіт, інформаційного пошуку та
обробки
результатів
наявний
спеціалізований
комп’ютерний клас факультету з необхідним
програмним забезпеченням.
Інформаційне та навчальноНавчальний план спеціальності. Робочі навчальні
методичне забезпечення
плани спеціальності. Навчально-методичні комплекси
дисциплін. Методичні рекомендації до написання та
захисту курсової роботи, магістерської роботи.
Програми виробничої та переддипломної практик.
Навчальні матеріали з дисциплін, передбачених
планом спеціальності та рекомендовані методичними
рекомендаціями у розрахунку один примірник на
п’ять осіб та електронні матеріали (електронні лекції,
електронні підручники) у вільному доступі.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність
Мобільність у межах двосторонніх угод, укладених
між ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
та ВНЗ України
Міжнародна кредитна мобільність
Мобільність в межах угод про академічну мобільність
між ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
та ВНЗ країн –партнерів та в межах програми
«Подвійний диплом»
Навчання іноземних здобувачів вищої
Передбачене. Особливості вступу та навчання
освіти
визначаються Положенням про навчання іноземних
громадян у ДВНЗ «Ужгородський національний
університет»

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна
послідовність
2.1 Перелік компонент освітньої програми
Код
н/д

Компоненти ОП (навчальні дисципліни, курсові
роботи, практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

1

2
Обов’язкові компоненти ОП
Міжнародне економічне право

3

Форма
підсумкового
контролю
4

4

екзамен

ОК1

ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ОК9
ОК10
ОК11
ОК12

ВК1
ВК2
ВК3
ВК4
ВК5
ВК6
ВК7
ВК8

Методологія економічної науки, методика викладання
у вищій школі
Транснаціоналізація світової економіки
Перехідні економічні системи
Глобальна макроекономічна політика
Практикум перекладу
Зовнішньоекономічна діяльність України
Політична глобалізація
Переддипломна практика (2 тижні)
Науково-дослідна практика (виробнича) 3 тижні
Виконання дипломної роботи магістра
Атестація (державний екзамен зі світового
господарства та МЕВ, державний екзамен з іноземної
мови та практики перекладу)
Загальний обсяг обов’язкових компонент
Вибіркові компоненти ОП
Управління міжнародними компаніми/Сучасні ТНК
Філософія бізнесу/Менеджмент міжнародних проектів
Інвестиційна політика, інформаційний менеджмент та
маркетинг /Інвестиційний клімат зарубіжних країн та
кроскультурний менеджмент
Політика ЄС з питань міграції, безпеки та
добросусідства/Регіональна політика ЄС
Банківський маркетинг/Корпоративні фінанси
Міжнародна економічна безпека/Інтелектуальна
власність в міжнародному бізнесі
Стратегічний менеджмент/Глобальний бізнесменеджмент
Бізнес-комунікації та PR у міжнародному
бізнесі/Теорія та практика реклами у МБ
Загальний обсяг вибіркових компонент
Загальний обсяг освітніх компонент

3

залік

3
3
3
10,5
4

залік
екзамен
залік
екзамен
екзамен, курсова
робота
екзамен
диф.залік
диф.залік
захист
екзамен

3
3
4,5
18
4,5

63,5
3
3
4,5

екзамен
залік
екзамен

3,5

залік

3
3,5

залік
залік

3

залік

3

екзамен
26,5
90

2.2 Структурно-логічна схема освітньої програми
5 курс
Перший рік навчання
9 семестр
Міжнародне економічне
право
Транснаціоналізація
світової економіки
Перехідні економічні
системи
Глобальна
макроекономічна політика

Зовнішньоекономічна
діяльність України

10 семестр
Методологія економічної
науки, методика викладання
у вищій школі
Бізнес-комунікації та PR у
міжнародному бізнесі/Теорія
та практика реклами у МБ
Політична глобалізація
Інвестиційна політика,
інформаційний менеджмент
та маркетинг /Інвестиційний
клімат зарубіжних країн та
кроскультурний менеджмент
Політика ЄС з питань
міграції, безпеки та
добросусідства/Регіональна
політика ЄС

Другий рік навчання
11 семестр
Переддипломна практика
(2 тижні)
Науково-дослідна
практика (виробнича) (3
тижні)
Виконання дипломної
роботи магістра
Атестація

Управління міжнародними
компаніями/Сучасні ТНК

Банківський
маркетинг/Корпоративні
фінанси
Стратегічний
менеджмент/Глобальний
бізнес-менеджмент

Філософія
бізнесу/Менеджмент
міжнародних проектів
Міжнародна економічна
безпека/Інтелектуальна
власність в міжнародному
бізнесі
Практикум перекладу

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 292 «Міжнародні
економічні відносини» освітньої програми «Міжнародний бізнес» проводиться у
формі:
- державного екзамену зі світового господарства та міжнародних економічних
відносин,
- державного екзамену з іноземної мови та практики перекладу,
- захисту кваліфікаційної магістерської роботи.
Атестація проводиться відкрито і публічно та
завершується видачею
документу встановленого зразка про присудження ступеня магістра із
присвоєнням кваліфікації «Магістр з міжнародних економічних відносин,
міжнародник-економіст, перекладач».
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам
освітньої програми
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами освітньої програми
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