
І. Преамбула 

Освітньо-професійна програма  «Міжнародний маркетинг» (надалі  –  ОПП)
для  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  на  другому  (магістерському)  рівні  за
спеціальністю  292  «Міжнародні  економічні  відносини»  містить  обсяг  кредитів
ЄКТС,  необхідний  для  здобуття  відповідного  ступеня  вищої  освіти;  перелік
компетентностей  випускника;  нормативний  зміст  підготовки  здобувачів  вищої
освіти,  сформульований  у  термінах  результатів  навчання;  форми  атестації
здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти.

ІІ. Загальна характеристика

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти Магістр
Галузь знань 29 Міжнародні відносини
Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини
Освітня кваліфікація Магістр з міжнародних економічних відносин
Кваліфікація в 
дипломі

Магістр з міжнародних економічних відносин

Опис предметної 
області 

Орієнтування  на  академічну  підготовку  та  на
теоретичні дослідження і практичні наукові результати
з  урахуванням  світового  досвіду  міжнародних
економічних відносин.

Об’єктом вивчення є функціонування  та  розвиток
міжнародних  економічних  відносин,  методології  та
методи  їх  досліджень,  взаємодія  суб’єктів  світового
економічного  простору  в  процесі  еволюції
міжнародного співробітництва.

Теоретичним  змістом  предметної  області є
економіка  світогосподарських  зв’язків  з  її
закономірностями формування та розвитку суспільних
відтворювальних  процесів  у  їх  взаємозв’язку  і
взаємозалежності  на основі  міжнародної  економічної
діяльності,  міжнародного  поділу  праці  та
інституціонального механізму регулювання в процесі
трансформації міжнародних економічних відносин та
міжнародного економічного співробітництва.

Методи:  аналіз  і  синтез,  індукція  і  дедукція,
спостереження, вимір, порівняння, абстрагування.

Методики:  методики  оцінювання,  моделювання  та
прогнозування  розвитку  міжнародних  економічних
відносин на різних рівнях.

Технології  як  системний  метод  створення,



застосування  і  визначення  процесу  навчання  та
засвоєння  знань  з  урахуванням  технічних  і
інтелектуальних ресурсів у їх взаємодії, що базуються
на  елементах  проблемно-орієнтованого  та
студентоцентрованого навчання.

Магістр з міжнародних економічних відносин має
поєднувати  теорію  і  практику  міжнародних
економічних  відносин,  володіти  методами
професійної  діяльності,  вміти  застосовувати  сучасні
універсальні  та  спеціалізовані  інформаційні  системи
(інформаційно-комунікаційні,  інформаційно-
пошукові,  інформаційно-аналітичні)  та  інші
програмні продукти, що застосовуються в діяльності
суб’єктів МЕВ. 

Академічні  права
випускників

Магістр  може  продовжувати  навчання  за  третім
(освітньо-науковим)  рівнем  вищої  освіти,  а  також
підвищення  кваліфікації  і  отримання  додаткової
післядипломної освіти.

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти
Обсяг  освітньої
програми бакалавра:

90 кредитів ЄКТС / 1 рік 4 місяці

ІV Перелік компетентностей випускника
Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі
та практичні проблеми під час професійної діяльності
у  галузі  міжнародних  економічних  відносин  або  у
процесі  навчання,  що  передбачає  проведення
досліджень  із  застосування  новітніх  інноваційних
технологій  при  здійсненні  комплексних  досліджень
світогосподарських  зв’язків  з  урахуванням
невизначеності умов.

Загальні компетентності 1. Здатність  до  усної  та  письмової  професійної
комунікації  іноземною  мовою/іноземними
мовами.

2. Здатність  до  абстрактного,  креативного,
критичного  мислення,  аналізу  та  синтезу  на
основі логічних аргументів та перевірених фактів
в умовах обмеженого часу та ресурсів.

3. Здатність  систематизувати  та  синтезувати
інформацію  з  різних  джерел,  використовуючи



інноваційні  підходи  та  технології,  програмне
забезпечення з  урахуванням  крос-культурних
особливостей суб’єктів МЕВ. 

4. Здатність  працювати  самостійно  та  в  команді,
вміти брати на себе ініціативу і відповідальність,
мотивувати  та  керувати  роботою  інших  для
досягнення поставлених цілей.

5. Здатність самостійно організовувати та здійснювати
наукові  дослідження  проблем  міжнародних
економічних  відносин,  продукувати  гіпотези,
визначати  наукові  проблеми,  готувати  наукові
тексти та доповіді, здійснювати публічну апробацію
результатів досліджень.

Спеціальні  (фахові,
предметні)
компетентності

1. Здатність  до  формування  обґрунтованих
пропозицій  щодо  налагодження  міжнародних
економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації

2. Здатність  аналізувати  моделі  розвитку
національних  економік  та  визначати  їх  роль  у
сучасній світогосподарській системі.

3. Здатність  оцінювати  масштаби  діяльності
глобальних фірм та їх позиції на світових ринках 

4. Здатність  застосовувати  кумулятивні  знання,
науково-технологічні  досягнення,  інформаційні
технології  для  осягнення  сутності  феномену
нової  економіки,  виявлення  закономірностей  та
тенденцій  новітнього  розвитку  світового
господарства.

5. Здатність  впроваджувати  принципи  соціальної
відповідальності в діяльності суб’єктів МЕВ.

6. Здатність  визначати  й  оцінювати  прояви
економічного глобалізму, виклики та дисбаланси
глобального розвитку.

7. Здатність визначати геоекономічні стратегії країн
та їх регіональні економічні пріоритети.

8. Здатність  прогнозувати  тенденції  розвитку
глобальних ринків з урахуванням кон’юнктурних
змін.

9. Здатність до самонавчання, підтримки належного
рівня  знань,  готовність  до  опанування  знань
нового  рівня,  підвищення  своєї  фаховості  та
рівня кваліфікації.

10. Здатність  ефективно  проводити  діяльність
або  виконувати  певні  функції,  забезпечувати
розв’язання  проблем  і  досягнення  позитивних



результатів у галузі міжнародної логістики.
11.  Бути  обізнаним  із  найновішими  теоріями,

інтерпретаціями,  методами  і  практичними
прийомами маркетингу.

12.  Здатність  критично  інтерпретувати
результати останніх  теоретичних та практичних
досліджень у сфері маркетингу. 

13.  Здатність  проведення  самостійних
досліджень  та  інтерпретації  їх  результатів  у
предметній області маркетингу. 

14.  Бути здатним зробити оригінальний внесок у
розвиток теорії та практики маркетингу. 

15.  Здатність  демонструвати  оригінальність  і
творчий підхід до роботи за фахом. 

16.  Здатність  до  визначення  комплексу
ефективних  засобів  управління  брендами  на
підприємствах. 

17.  Здатність розробляти маркетингову стратегію
ринкового  суб’єкта  та  шляхи  її  реалізації  з
урахуванням міжфункціональних зв’язків. 

18.  Здатність  до  ефективного  управління
рекламною діяльністю ринкового суб’єкта. 

19. Здатність  використовувати  цифрові
інформаційні  та  комунікаційні  технології  в
маркетинговій діяльності. 

V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти 



Програмні результати навчання

1. Демонструвати знання та навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних
економічних  відносин,  а  також  ефективно  спілкуватися  на  професійному  та
соціальному  рівнях,  включаючи  усну  та  письмову  комунікацію  іноземною
мовою/іноземними мовами.

2.  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.

3.  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.

4. 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.

5. Демонструвати дослідницькі навички, що проявляються в оригінальності
дослідження,  здатності  продукувати  нові  наукові  гіпотези  в  обраній  галузі,
вибирати 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.

6.  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.

7.  Досліджувати  та  аналізувати  моделі  розвитку  національних економік  та
обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації
світогосподарських відносин.

8.  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.

9.  Демонструвати  розуміння  закономірностей  та  тенденцій  новітнього
розвитку  світового  господарства  та  феномену  нової  економіки  з  урахуванням
процесів інтелектуалізації,  інформатизації та науково-технологічного обміну.

10. Розуміти сутність соціального виміру глобального економічного розвитку
та  імплементувати принципи соціальної  відповідальності  в  діяльності  суб’єктів
МЕВ.

11.  Здійснювати  пошук  та  вибір  адаптивних  моделей  вирівнювання
дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку.



12.  Визначати  геоекономічні  стратегії  країн  та  їх  регіональні  економічні
пріоритети  з  урахуванням  національних  економічних  інтересів  та  безпекової
компонтенти  міжнародних  економічних  відносинв  контексті  глобальних  проблем
людства і асиметричності розподілу світових ресурсів.

13. Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів,
здійснювати  їх  компаративний аналіз,  критично оцінювати наслідки продукованих
ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування  тенденції  розвитку глобальних
ринків.

14.  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.

15.  Проводити  діяльність  або  виконувати  певні  функції  й  забезпечувати
розв’язання проблем і  досягнення позитивних результатів у галузі  міжнародної
логістики.

16.  Демонструвати  належний рівень  знань із  найновіших теорій,  методів  і
практичних прийомів маркетингу. 

17. Розуміти наукову і практичну літературу, нові досягнення в маркетинговій
теорії та практиці, здійснювати внесок у їх розвиток. 

18.  Визначати науково-дослідні  задачі,  збирати необхідну для їх вирішення
інформацію,  аналізувати  її  та  формулювати  висновки.  Володіти  навичками,
достатніми  для  проведення  власних  досліджень  та  прийняття  рішень  у  сфері
маркетингу.

19.  Демонструвати  вміння  розробляти  стратегію  і  тактику  маркетингової
діяльності, в т.ч. у міжнародному середовищі.

20.  Здійснювати  презентації,  оприлюднювати  результати  наукових  і
прикладних досліджень, маркетингових проектів. 

21.  Застосовувати  наукові  підходи  та  методи  для  формування  креативних
інноваційних рішень у сфері маркетингу.

22.  Використовувати  методи  міжособистісної  комунікації  при  вирішенні
колективних задач, веденні переговорів, наукових дискусій. 

23.  Виявляти  розуміння  сутності  та  особливостей  застосування
маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень. 

24.  Використовувати  методи  маркетингового  стратегічного  аналізу  та
інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності
ринкового суб’єкта. 

25.  Здійснювати  діагностування  та  стратегічне  й  оперативне  управління
маркетингом  задля  розробки  та  реалізації  маркетингових  стратегій,  проектів  і
програм. 

26.  Формувати  маркетингову  систему  взаємодії,  будувати  довгострокові
взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. 

27.  Керувати  маркетинговою  діяльністю  ринкового  суб’єкта,  а  також його
підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання. 

28.  Визначати  комплекс  ефективних  засобів  управління  брендами  на
підприємствах.



29. Здійснювати  ефективне  управління  рекламною  діяльністю  ринкового
суб’єкта. 

30. Використовувати  цифрові  інформаційні  та  комунікаційні  технології  в
маркетинговій діяльності.

VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти

Форми  атестації  здобувачів  вищої
освіти

Атестація  здійснюється  у  формі
захисту  кваліфікаційної  (магістерської)
роботи  та  завершується  видачею
документу  встановленого  зразка  про
присудження  йому  ступеня  магістра  із
присвоєнням  кваліфікації:  магістр  з
міжнародних економічних відносин.

Атестація  здійснюється  відкрито  та
публічно. 

До  атестації  допускаються  здобувачі
вищої  освіти,  які  успішно  виконали
навчальний  план  і  мають  публікації  та
апробації на наукових конференціях.

Вимоги до кваліфікаційної роботи Кваліфікаційна (магістерська) робота
є  самостійним  дослідженням  студента  і
обов’язково  перевіряється  на  плагіат.
Закінчена  робота  оприлюднюється  на
офіційному сайті ТНЕУ.

VII Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
У  ТНЕУ  функціонує  система  внутрішнього  забезпечення  якості,  яка

передбачає здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3)  щорічне  оцінювання  здобувачів  вищої  освіти,  науково-педагогічних  і

педагогічних  працівників  вищого  навчального  закладу  та  регулярне
оприлюднення  результатів  таких  оцінювань  на  офіційному  веб-сайті  вищого
навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-
педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу,  у  тому  числі  самостійної  роботи  студентів,  за  кожною  освітньою
програмою;

6)  забезпечення  наявності  інформаційних  систем  для  ефективного
управління освітнім процесом;

7)  забезпечення  публічності  інформації  про  освітні  програми,  ступені
вищої освіти та кваліфікації;



8)  забезпечення  ефективної  системи  запобігання  та  виявлення
академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і
здобувачів вищої освіти;

9) інших процедур і заходів.

IX Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої
освіти 

1. Закон «Про вищу освіту»:  за  станом на 20.06.2016 р. [Електронний
ресурс]  //  Законодавство  України.  –  Режим  доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18   . –  Назва з титул. Екрану.

2. Международная  стандартная  классификация  образования  (МСКО)
2011 [Електронний ресурс] / Інститут статистики ЮНЕСКО, 2013.  – 87 с – Режим
доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-ru.pdf. – Назва з
титул. екрану.

3. Методичні  рекомендації  щодо розроблення стандартів  вищої освіти.
Режим  доступу:  http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-
metodichna-rada- ministerstva/metodichni-rekomendacziyi.html.

4. Національний  класифікатор  України:  Класифікатор  професій
ДК 003:2010. – К. : Видавництво «Соцінформ», 2010. – 746 с.

5. Про  затвердження  Національної  рамки  кваліфікацій:  Постанова
Кабінету Міністрів України від  23 листоп. 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс] //
Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-
2011-п  -.  – Назва з титул. екрану.

6. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів
України  від  29  квітня  2015  р.  № 266   [Електронний  ресурс]  //  Законодавство
України.   –  Режим  доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п   .  –
Назва з титул екрана.  

7. Розвиток  системи  забезпечення  якості  вищої  освіти  в  Україні:
інформаційно-аналітичний  огляд.  Режим  доступу:
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_
2015.pdf.

8. Стандарти   і   рекомендації   щодо   забезпечення   якості   в
Європейському просторі вищої освіти (ESG)  [Електронний ресурс].  – К.: ТОВ
«ЦС», 2015. – 32 c   – Режим доступу:  http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-
guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf. – Назва з титул екрану 

9. ISCED  fields  of  education  and  training  2013  (ISCED-F  2013)
[Електронний  ресурс]. – UNESCO  Institute  for  Statistics,  2014.-21p. – Режим
доступу:  http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-
training-2013.pdf. – Назва з   титул. е  кран  у.
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ОПП є нормативним документом, в якому визначається сукупність вимог
до  змісту  та  результатів  освітньої  діяльності  в  ТНЕУ  за  рівнем  вищої  освіти
«магістр» в межах спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі
знань 29 «Міжнародні відносини».

ОПП  використовується  для  визначення  та  оцінювання  якості  змісту  та
результатів освітньої діяльності і визначає такі вимоги до освітньої програми:

 обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти;

 перелік компетентностей випускника;
 нормативний  зміст  підготовки  здобувачів  вищої  освіти,

сформульований у термінах результатів навчання;
 форми атестації здобувачів вищої освіти;
 вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої

освіти.

Зміст  підготовки  здобувачів  вищої  освіти,  у  тому  числі  25%  –  вільного
вибору студента, відповідає таким критеріям:

- чіткість та однозначність, дозволяючи чітко окреслити зміст вимог до
здобувача вищої освіти:

- діагностичність (тобто результати навчання мають об’єктивні ознаки
їх досягнення чи недосягнення); 

- вимірюваність (існують спосіб та шкала для вимірювання досягнення
результату  прямими  або  непрямими  методами,  рівнів  досягнення  складних
результатів).

Результати навчання співвідносяться з компетентностями. 
Матриця  відповідності  визначених  ОПП компетентностей  дескрипторам

НРК  та   матриця  відповідності  визначених  ОПП  результатів  навчання  та
компетентностей представлені в  Таблицях 1 і 2.

Таблиця 1



Матриця відповідності визначених ОПП компетентностей
дескрипторам НРК

Класифікація
компетентностей за

НРК
Знання Уміння Комунікація

Автономія та
відповідальність

1 2 3 4 5
Загальні компетентності

Здатність  до  усної  та
письмової  професійної
комунікації  іноземною
мовою/іноземними
мовами

+ + + +

Здатність  до
абстрактного,
креативного, критичного
мислення,  аналізу  та
синтезу  на  основі
логічних  аргументів  та
перевірених  фактів  в
умовах обмеженого часу
та ресурсів

+ + + +

Здатність систематизувати
та  синтезувати
інформацію  з  різних
джерел,  використовуючи
інноваційні  підходи  та
технології,  програмне
забезпечення з
урахуванням  крос-
культурних  особливостей
суб’єктів МЕВ

+ + + +

Здатність  працювати
самостійно та в команді,
вміти  брати  на  себе
ініціативу  і
відповідальність,
мотивувати  та  керувати
роботою  інших  для
досягнення  поставлених
цілей

+ + + +

Здатність самостійно 
організовувати та 
здійснювати наукові 
дослідження проблем 
міжнародних економічних
відносин, продукувати 
гіпотези, визначати 
наукові проблеми, 
готувати наукові тексти та 
доповіді, здійснювати 
публічну апробацію 
результатів досліджень

+ + + +

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
Здатність до формування
обґрунтованих
пропозицій  щодо
налагодження
міжнародних
економічних відносин на
всіх рівнях їх реалізації

+ + + +

Здатність  аналізувати + + + +



1 2 3 4 5
моделі  розвитку
національних  економік
та  визначати  їх  роль  у
сучасній
світогосподарській
системі 
Здатність  оцінювати
масштаби  діяльності
глобальних  фірм  та  їх
позиції  на  світових
ринках 

+ + + +

Здатність  застосовувати
кумулятивні  знання,
науково-технологічні
досягнення,
інформаційні  технології
для  осягнення  сутності
феномену  нової
економіки,  виявлення
закономірностей  та
тенденцій  новітнього
розвитку  світового
господарства

+ + + +

Здатність впроваджувати
принципи  соціальної
відповідальності  в
діяльності  суб’єктів
МЕВ

+ + + +

Здатність  визначати  й
оцінювати  прояви
економічного глобалізму,
виклики  та  дисбаланси
глобального розвитку

+ + + +

Здатність  визначати
геоекономічні  стратегії
країн  та  їх  регіональні
економічні пріоритети

+ + + +

Здатність  прогнозувати
тенденції  розвитку
глобальних  ринків  з
урахуванням
кон’юнктурних змін

+ + + +

Здатність  до
самонавчання,
підтримки  належного
рівня  знань,  готовність
до  опанування  знань
нового  рівня,
підвищення  своєї
фаховості  та  рівня
кваліфікації

+ + + +

Здатність  ефективно
проводити діяльність або
виконувати  певні
функції,  забезпечувати
розв’язання  проблем  і
досягнення  позитивних
результатів  у  галузі
міжнародної логістики.

+ + + +

Бути  обізнаним  із + + + +



1 2 3 4 5
найновішими  теоріями,
інтерпретаціями,
методами і практичними
прийомами маркетингу
Здатність  критично
інтерпретувати
результати  останніх
теоретичних  та
практичних  досліджень
у сфері маркетингу

+ + + +

Здатність  проведення
самостійних  досліджень
та  інтерпретації  їх
результатів у предметній
області маркетингу

+ + + +

Бути  здатним  зробити
оригінальний  внесок  у
розвиток  теорії  та
практики маркетингу

+ + + +

Здатність  демонструвати
оригінальність і творчий
підхід  до  роботи  за
фахом

+ + + +

Здатність  до  визначення
комплексу  ефективних
засобів  управління
брендами  на
підприємствах

+ + + +

Здатність  розробляти
маркетингову  стратегію
ринкового  суб’єкта  та
шляхи  її  реалізації  з
урахуванням
міжфункціональних
зв’язків

+ + + +

Здатність  до
ефективного  управління
рекламною  діяльністю
ринкового суб’єкта

+ + + +

Здатність
використовувати
цифрові інформаційні та
комунікаційні  технології
в  маркетинговій
діяльності

+ + + +



Таблиця 2
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей

Програмні результати
навчання

Інтегральна
компетентність

Компетентності

Загальні Спеціальні (фахові)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Демонструвати  знання  та
навички з ділових комунікацій у
сфері міжнародних економічних
відносин,  а  також  ефективно
спілкуватися на професійному та
соціальному рівнях, включаючи
усну  та  письмову  комунікацію
іноземною  мовою/іноземними
мовами

+ +

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

+ +

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

+ +



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

+ +

Демонструвати  дослідницькі
навички,  що  проявляються  в
оригінальності  дослідження,
здатності  продукувати  нові
наукові  гіпотези  в  обраній
галузі,  вибирати  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

+ +

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

+ +



Досліджувати  та  аналізувати
моделі  розвитку національних
економік  та  обґрунтовувати
заходи  досягнення  їх
стратегічних  цілей  в  умовах
трансформації
світогосподарських відносин

+ +

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

+ +

Демонструвати  розуміння
закономірностей  та  тенденцій
новітнього розвитку світового
господарства  та  феномену
нової економіки з урахуванням
процесів  інтелектуалізації,
інформатизації  та  науково-
технологічного обміну

+ +

Розуміти  сутність  соціального
виміру  глобального
економічного  розвитку  та
імплементувати  принципи
соціальної  відповідальності  в
діяльності суб’єктів МЕВ

+ +

Здійснювати  пошук  та  вибір
адаптивних  моделей
вирівнювання  дисбалансів  та
нівелювання  загроз
глобального розвитку

+ +

Визначати  геоекономічні
стратегії  країн  та  їх
регіональні  економічні
пріоритети  з  урахуванням
національних  економічних
інтересів  та  безпекової
компонтенти  міжнародних

+ +



економічних відносинв контексті
глобальних  проблем  людства  і
асиметричності  розподілу
світових ресурсів
Ідентифікувати  зміни
кон’юнктури  ринків  під  дією
невизначених  факторів,
здійснювати  їх  компаративний
аналіз,  критично  оцінювати
наслідки  продукованих  ідей  та
прийнятих  рішень  з  метою
прогнозування  тенденції
розвитку глобальних ринків

+ +

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

+ + + + +

Проводити  діяльність  або
виконувати  певні  функції  й
забезпечувати  розв’язання
проблем  і  досягнення
позитивних  результатів  у
галузі міжнародної логістики

+ + +

Демонструвати  належний
рівень  знань  із  найновіших
теорій,  методів  і  практичних
прийомів маркетингу

+ + + +

Розуміти  наукову  і  практичну
літературу,  нові  досягнення  в
маркетинговій  теорії  та
практиці,  здійснювати  внесок
у їх розвиток

+ +

Визначати  науково-дослідні
задачі,  збирати  необхідну для
їх  вирішення  інформацію,
аналізувати її та формулювати

+ + + +



висновки.  Володіти
навичками,  достатніми  для
проведення  власних
досліджень  та  прийняття
рішень у сфері маркетингу
Демонструвати  вміння
розробляти стратегію і тактику
маркетингової  діяльності,  в
т.ч.  у  міжнародному
середовищі

+ +

Здійснювати  презентації,
оприлюднювати  результати
наукових  і  прикладних
досліджень,  маркетингових
проектів

+ + + + +

Застосовувати наукові  підходи
та  методи  для  формування
креативних  інноваційних
рішень у сфері маркетингу

+ + + +

Використовувати  методи
міжособистісної  комунікації
при  вирішенні  колективних
задач,  веденні  переговорів,
наукових дискусій

+ + + + +

Виявляти  розуміння  сутності
та  особливостей  застосування
маркетингових  інструментів  у
процесі  прийняття
маркетингових рішень

+ + +

Використовувати  методи
маркетингового  стратегічного
аналізу та інтерпретувати його
результати  з  метою
вдосконалення  маркетингової
діяльності ринкового суб’єкта

+ +

Здійснювати діагностування та
стратегічне  й  оперативне
управління маркетингом задля
розробки  та  реалізації
маркетингових  стратегій,
проектів і програм

+ + +

Формувати  маркетингову



систему  взаємодії,  будувати
довгострокові  взаємовигідні
відносини  з  іншими
суб’єктами ринку

+ + + +

Керувати  маркетинговою
діяльністю ринкового суб’єкта,
а також його підрозділів, груп і
мереж,  визначати  критерії  та
показники її оцінювання

+ + + +

Визначати  комплекс
ефективних  засобів
управління  брендами  на
підприємствах 

+ +

Здійснювати  ефективне
управління  рекламною
діяльністю ринкового суб’єкта

+ +

Використовувати  цифрові
інформаційні та комунікаційні
технології  в  маркетинговій
діяльності

+ +


