




ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до навчального плану 

 

Код та найменування спеціальності   051 «Економіка»            

Рівень вищої освіти   другий (магістерський)      

Спеціалізація              

Освітньо-професійна програма  «Міжнародна економіка»    

Форма навчання  денна, заочна       

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання 90 кредитів ЄКТС;  1 рік 

5 місяців.  

Навчальний план, затверджений Вченою радою НМетАУ від 22 червня  

2020  р.,  протокол № 4.  

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності)  Стандарт   

вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки» для другого (магістерського) рівня, 

затверджений наказом МОН України від  04.03.2020 р.  № 382.      

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності)  стандарт 

відсутній. 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання   перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти (базова вища освіта).  



Компетентності,  якими 
повинен оволодіти 

здобувач  відповідно  до  
Стандарту 

 

Програмні   результати  навчання 

Обов’язкові освітні   
компоненти (навчальні  
дисципліни, практики, 

кваліфікаційна робота)   та 
результати, набуття яких  

вони забезпечують 
 

1 2 3 

ЗК1. Здатність генерувати 
нові ідеї (креативність).  

ПРН1. Формулювати, аналізувати та 
синтезувати рішення науково-практичних 
проблем.  
ПРН2. Розробляти, обґрунтовувати і 
приймати ефективні рішення з питань 
розвитку соціально-економічних систем та 
управління суб’єктами економічної 
діяльності.  
ПРН6. Оцінювати результати власної роботи, 
демонструвати лідерські навички та уміння 
управляти персоналом і працювати в 
команді. 
ПРН9. Приймати ефективні рішення за 
невизначених умов і вимог, що потребують 
застосування нових підходів, методів та 
інструментарію соціально-економічних 
досліджень.  
ПРН11. Визначати та критично оцінювати 
стан та тенденції соціально-економічного 
розвитку, формувати та аналізувати моделі 
економічних систем та процесів.  
ПРНд17. Критично осмислювати існуючі 
теорії економічного управління,  адаптувати 
їх   до конкретних ситуацій у міжнародній 
економіці.  

ОК3.  Інноваційний 
розвиток підприємства 
(ПРН1, ПРН2, ПРН6, ПРН9). 
ОК4. Теорія і методологія 
сучасної міжнародної 
економіки (ПРН1, ПРН9, 
ПРНд17). 

ОК5.  Міжнародні  стратегії 
економічного розвитку 
(ПРН1, ПРН2, ПРН9, ПРН11, 
ПРНд17). 
ОК11. Виконання  та захист 
випускової кваліфікаційної 
роботи магістра (ПРН1, 
ПРН2, ПРН6,  ПРН9, ПРН11, 
ПРНд17). 
 

ЗК2. Здатність до 
абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу.  

ПРН2. Розробляти, обґрунтовувати і 
приймати ефективні рішення з питань 
розвитку соціально-економічних систем та 
управління суб’єктами економічної 
діяльності.  
ПРН8. Збирати, обробляти та аналізувати 
статистичні дані, науково-аналітичні 
матеріали, необхідні для вирішення 
комплексних економічних завдань.  
ПРН9. Приймати ефективні рішення за 
невизначених умов і вимог, що потребують 
застосування нових підходів, методів та 
інструментарію соціально-економічних 
досліджень.  
ПРН10. Застосовувати сучасні інформаційні 
технології та спеціалізоване програмне 
забезпечення у соціально-економічних 
дослідженнях та в управлінні соціально- 

економічними системами.  
ПРН11. Визначати та критично оцінювати 
стан та тенденції соціально-економічного 

ОК3.  Інноваційний 
розвиток підприємства 
(ПРН2, ПРН9). 
ОК4. Теорія і методологія 
сучасної міжнародної 
економіки (ПРН9). 
ОК5. Міжнародні стратегії 
економічного розвитку 
(ПРН2, ПРН9, ПРН11, 
ПРН14) 
ОК6. Моделювання в 
управлінні соціально-

економічними системами 
(ПРН2, ПРН9, ПРН10, 
ПРН14) 
ОК8. Облік і аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності (ПРН2, ПРН8 ) 
ОК9. Глобальна економіка 
та бізнес (ПРН2, ПРН14) 
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розвитку, формувати та аналізувати моделі 
економічних систем та процесів.  
ПРН14. Розробляти сценарії і стратегії 
розвитку соціально-економічних систем.  

ОК11. Виконання  та захист 
випускової кваліфікаційної 
роботи магістра (ПРН2, 
ПРН6,  ПРН9, ПРН11) 

ЗК3. Здатність мотивувати 
людей та рухатися до 
спільної мети.  

ПРН2. Розробляти, обґрунтовувати і 
приймати ефективні рішення з питань 
розвитку соціально-економічних систем та 
управління суб’єктами економічної 
діяльності.  
ПРН6. Оцінювати результати власної роботи, 
демонструвати лідерські навички та уміння 
управляти персоналом і працювати в 
команді. 
ПРН12. Обґрунтовувати управлінські рішення 
щодо ефективного розвитку суб’єктів 
господарювання, враховуючи цілі, ресурси, 
обмеження та ризики.  
ПРН15. Організовувати розробку та 
реалізацію соціально-економічних проєктів 
із врахуванням інформаційного, 
методичного, матеріального, фінансового та 
кадрового забезпечення. 

ОК2. Сталий розвиток у 
промисловості та безпека 
виробництва (ПРН2, ПРН12) 
ОК5. Міжнародні стратегії 
економічного розвитку 
(ПРН2, ПРН12) 
ОК7. Управління 
міжнародною 
конкурентоспроможністю 
та зовнішньоекономічною 
діяльністю (ПРН2, ПРН12, 
ПРН15) 
ОК9. Глобальна економіка 
та бізнес (ПРН2, ПРН6) 

ЗК4. Здатність спілкуватися 
з представниками інших 
професійних груп різного 
рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів 
економічної діяльності).  

ПРН2. Розробляти, обґрунтовувати і 
приймати ефективні рішення з питань 
розвитку соціально-економічних систем та 
управління суб’єктами економічної 
діяльності.  
ПРН3. Вільно спілкуватися з професійних та 
наукових питань державною та іноземною 
мовами усно і письмово.  
 

ОК1. Професійна  іноземна 
лексика (ПРН3) 
ОК4. Теорія і методологія 
сучасної міжнародної 
економіки (ПРН3)  

ОК8. Облік і аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності (ПРН2, ПРН3). 
ОК10. Переддипломна 
практика (ПРН3) 
ОК11. Виконання  та захист 
випускової кваліфікаційної 
роботи магістра (ПРН2, 
ПРН3) 

ЗК5. Здатність працювати в 
команді.  

ПРН3. Вільно спілкуватися з професійних та 
наукових питань державною та іноземною 
мовами усно і письмово.  
ПРН6. Оцінювати результати власної роботи, 
демонструвати лідерські навички та уміння 
управляти персоналом і працювати в 
команді. 
ПРН12. Обґрунтовувати управлінські рішення 
щодо ефективного розвитку суб’єктів 
господарювання, враховуючи цілі, ресурси, 
обмеження та ризики.  

ОК1. Професійна  іноземна 
лексика (ПРН3). 
ОК3.  Інноваційний 
розвиток підприємства 
(ПРН6, ПРН12). 
ОК9. Глобальна економіка 
та бізнес (ПРН6). 
ОК10. Переддипломна 
практика (ПРН3, ПРН6). 

 

 

ЗК6. Здатність розробляти 
та управляти проєктами. 

ПРН1. Формулювати, аналізувати та 
синтезувати рішення науково-практичних 
проблем.  
ПРН4. Розробляти соціально-економічні 
проєкти та систему комплексних дій щодо їх 

ОК3.  Інноваційний 
розвиток підприємства 
(ПРН1, ПРН4, ПРН6, ПН15). 
ОК7. Управління міжнарод-

ною конкурентоспромож-
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реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних 
соціально-економічних наслідків, ризиків, 
законодавчих, ресурсних та інших обмежень.  
ПРН6. Оцінювати результати власної роботи, 
демонструвати лідерські навички та уміння 
управляти персоналом і працювати в 
команді. 
ПРН11. Визначати та критично оцінювати 
стан та тенденції соціально-економічного 
розвитку, формувати та аналізувати моделі 
економічних систем та процесів.  
ПРН15. Організовувати розробку та 
реалізацію соціально-економічних проєктів 
із врахуванням інформаційного, 
методичного, матеріального, фінансового та 
кадрового забезпечення. 

ністю та зовнішньо- 

економічною діяльністю 
(ПРН1, ПРН4,  ПРН11, 
ПРН15) 
ОК11. Виконання  та захист 
випускової кваліфікаційної 
роботи магістра (ПРН1, 
ПРН4, ПРН6, ПРН11, ПРН15). 
 

ЗК7. Здатність діяти на 
основі етичних міркувань 
(мотивів).  

ПРН3. Вільно спілкуватися з професійних та 
наукових питань державною та іноземною 
мовами усно і письмово.  
ПРН5. Дотримуватися принципів академічної 
доброчесності.  
ПРН11. Визначати та критично оцінювати 
стан та тенденції соціально-економічного 
розвитку, формувати та аналізувати моделі 
економічних систем та процесів. 
ПРН13. Оцінювати можливі ризики, 
соціально-економічні наслідки 
управлінських рішень.  
ПРН14. Розробляти сценарії і стратегії 
розвитку соціально-економічних систем.  
ПРНд19. Усвідомлювати необхідність 
навчання та  самонавчання  впродовж усього 
життя, прагнути професійного зростання, 
володіти прийомами та навичками 
самостійного опанування нових знань та 
вмінь. 

ОК2. Сталий розвиток у 
промисловості та безпека 
виробництва (ПРН11, 
ПРН13, ПРнд19) 
ОК3.  Інноваційний 
розвиток підприємства 
(ПРН5, ПРН13, ПРНд19). 
ОК4. Теорія і методологія 
сучасної міжнародної 
економіки (ПРН3, ПРН5, 
ПРНд19). 
ОК9. Глобальна економіка 
та бізнес (ПРН11, ПРН14, 
ПРНд19). 
ОК10. Переддипломна 
практика (ПРН5). 

ОК11. Виконання  та захист 
випускової кваліфікаційної 
роботи магістра ( ПРН3, 
ПРН5, ПРН11, ПРН13, 
ПРНд19). 

ЗК8. Здатність проводити 
дослідження на 
відповідному рівні. 

ПРН1. Формулювати, аналізувати та 
синтезувати рішення науково-практичних 
проблем.  
ПРН3. Вільно спілкуватися з професійних та 
наукових питань державною та іноземною 
мовами усно і письмово.  
ПРН4. Розробляти соціально-економічні 
проєкти та систему комплексних дій щодо їх 
реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних 
соціально-економічних наслідків, ризиків, 
законодавчих, ресурсних та інших обмежень. 
 ПРН5. Дотримуватися принципів 
академічної доброчесності.  
ПРН7. Обирати ефективні методи управління 
економічною діяльністю, обґрунтовувати 

ОК1. Професійна  іноземна 
лексика (ПРН3, ПРН8, 
ПРНд19). 
ОК4. Теорія і методологія 
сучасної міжнародної 
економіки (ПРН1, ПРН3, 
ПРН5, ПРН7, ПРН8, ПРНд16, 
ПРНд19).  

ОК5. Міжнародні стратегії 
економічного розвитку 
(ПРН4, ПРНд16, ПРНд19). 
ОК6. Моделювання в 
управлінні соціально-

економічними системами 
(ПРН1, ПРН7, ПРНд19). 
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пропоновані рішення на основі релевантних 
даних та наукових і прикладних досліджень.  
ПРН8. Збирати, обробляти та аналізувати 
статистичні дані, науково-аналітичні 
матеріали, необхідні для вирішення 
комплексних економічних завдань.  
ПРНд19. Усвідомлювати необхідність 
навчання та  самонавчання  впродовж усього 
життя, прагнути професійного зростання, 
володіти прийомами та навичками 
самостійного опанування нових знань та 
вмінь. 
ПРНд16. Демонструвати обізнаність на рівні 
новітніх досягнень економічної науки щодо 
засад, чинників та трендів розвитку сучасної 
міжнародної економіки, враховувати їх  
вплив  на поведінку національних 
економічних суб’єктів при розробці та 
реалізації управлінських рішень з розвитку та  
провадження міжнародної економічної 
діяльності.   
ПРНд19. Усвідомлювати необхідність 
навчання та  самонавчання  впродовж усього 
життя, прагнути професійного зростання, 
володіти прийомами та навичками 
самостійного опанування нових знань та 
вмінь. 

ОК7. Управління 
міжнародною 
конкурентоспроможністю 
та зовнішньоекономічною 
діяльністю (ПРН4, ПРН7, 
ПРН8, ПРНд16, ПРнд19). 
ОК8. Облік і аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності (ПРН3, ПРН8, 
ПРНд16, ПРНд16) 
ОК9. Глобальна економіка 
та бізнес (ПРН1). 
ОК0. Переддипломна 
практика (ПРН3, ПРН8). 
ОК11. Виконання  та захист 
випускової кваліфікаційної 
роботи магістра (ПРН1, 
ПРН3, ПРН4, ПРН7, ПРН8). 

СК1. Здатність 
застосовувати науковий, 
аналітичний, методичний 
інструментарій для 
обґрунтування стратегії 
розвитку економічних 
суб’єктів та пов’язаних з 
цим управлінських рішень.  

ПРН7. Обирати ефективні методи управління 
економічною діяльністю, обґрунтовувати 
пропоновані рішення на основі релевантних 
даних та наукових і прикладних досліджень.  
ПРН8. Збирати, обробляти та аналізувати 
статистичні дані, науково-аналітичні 
матеріали, необхідні для вирішення 
комплексних економічних завдань.  
ПРН9. Приймати ефективні рішення за 
невизначених умов і вимог, що потребують 
застосування нових підходів, методів та 
інструментарію соціально-економічних 
досліджень.  
ПРН11. Визначати та критично оцінювати 
стан та тенденції соціально-економічного 
розвитку, формувати та аналізувати моделі 
економічних систем та процесів.  
ПРНд16. Демонструвати обізнаність на рівні 
новітніх досягнень економічної науки щодо 
засад, чинників та трендів розвитку сучасної 
міжнародної економіки, враховувати їх  
вплив  на поведінку національних 
економічних суб’єктів при розробці та 
реалізації управлінських рішень з розвитку та  
провадження міжнародної економічної 
діяльності.   

ОК2. Сталий розвиток у 
промисловості та безпека 
виробництва (ПРН7, ПР11, 
ПРНд16) 
ОК3. Інноваційний 
розвиток підприємства 
(ПРН9) 
ОК4. Теорія і методологія 
сучасної міжнародної 
економіки (ПРН7,  ПРН8, 
ПРН9, ПРНд16).  

ОК5. Міжнародні стратегії 
економічного розвитку 
(ПРН9, ПРН11, ПРнд16, 
ПРНд18). 
ОК6. Моделювання в 
управлінні соціально-

економічними системами 
(ПРН7, ПРН9, ПРН11, 
ПРНд16). 
ОК7. Управління 
міжнародною 
конкурентоспроможністю 
та зовнішньоекономічною 
діяльністю (ПРН7, ПРН8, 
ПРН9, ПРНд16, ПРНд18). 
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ПРНд18. Оцінювати та аналізувати 
конкурентоспроможність і  конкурентні 
позиції  підприємств металургійного 
комплексу, розробляти економічні стратегії 
забезпечення їх міжнародних конкурентних 
переваг. 

ОК8. Облік і аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності (ПРН8) 
ОК11. Виконання  та захист 
випускової кваліфікаційної 
роботи магістра (ПРН7, 
ПРН8, ПРН9, ПРН11, 
ПРнд16). 

СК2. Здатність до 
професійної комунікації в 
сфері економіки 
іноземною мовою.  
 

ПРН2. Розробляти, обґрунтовувати і 
приймати ефективні рішення з питань 
розвитку соціально-економічних систем та 
управління суб’єктами економічної 
діяльності.  
ПРН3. Вільно спілкуватися з професійних та 
наукових питань державною та іноземною 
мовами усно і письмово.  
ПРНд19. Усвідомлювати необхідність 
навчання та  самонавчання  впродовж усього 
життя, прагнути професійного зростання, 
володіти прийомами та навичками 
самостійного опанування нових знань та 
вмінь. 

ОК1. Професійна  іноземна 
лексика (ПРН2, ПРН3, 

ПРНд19). 

ОК4. Теорія і методологія 
сучасної міжнародної 
економіки (ПРН3, ПРН7, 
ПРН8, ПРНд19).  

СК3. Здатність збирати, 
аналізувати та обробляти 
статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, які 
необхідні для розв’язання 
комплексних економічних 
проблем, робити на їх 
основі обґрунтовані 
висновки.  

ПРН1. Формулювати, аналізувати та 
синтезувати рішення науково-практичних 
проблем.  
ПРН7. Обирати ефективні методи управління 
економічною діяльністю, обґрунтовувати 
пропоновані рішення на основі релевантних 
даних та наукових і прикладних досліджень.  
ПРН8. Збирати, обробляти та аналізувати 
статистичні дані, науково-аналітичні 
матеріали, необхідні для вирішення 
комплексних економічних завдань.  
ПРН10. Застосовувати сучасні інформаційні 
технології та спеціалізоване програмне 
забезпечення у соціально-економічних 
дослідженнях та в управлінні соціально- 

економічними системами.  
ПРН12. Обґрунтовувати управлінські рішення 
щодо ефективного розвитку суб’єктів 
господарювання, враховуючи цілі, ресурси, 
обмеження та ризики.  
ПРН15. Організовувати розробку та 
реалізацію соціально-економічних проєктів 

із врахуванням інформаційного, 
методичного, матеріального, фінансового та 
кадрового забезпечення. 

ОК1. Професійна  іноземна 
лексика (ПРН8). 
ОК2. Сталий розвиток у 
промисловості та безпека 
виробництва (ПРН7, ПРН12) 
ОК5. Міжнародні стратегії 
економічного розвитку 
(ПРН12 ). 
ОК6. Моделювання в 
управлінні соціально-

економічними системами 
(ПРН1, ПРН7, ПРН10, 
ПРН12). 
ОК7. Управління 
міжнародною 
конкурентоспроможністю 
та зовнішньоекономічною 
діяльністю (ПРН1, ПРН7, 
ПРН10, ПРН12, ПРН15). 
ОК8. Облік і аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності (ПРН8, ПРН12). 
ОК10. Переддипломна 
практика (ПРН8, ПРН10) 
ОК11. Виконання  та захист 
випускової кваліфікаційної 
роботи магістра (ПРН1, 
ПРН3, ПРН4, ПРН7, ПРН8). 

СК4. Здатність 
використовувати сучасні 
інформаційні технології, 

ПРН1. Формулювати, аналізувати та 
синтезувати рішення науково-практичних 
проблем.  

ОК4. Теорія і методологія 
сучасної міжнародної 
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методи та прийоми 
дослідження економічних 
та соціальних процесів, 
адекватні встановленим 
потребам дослідження. 

ПРН7. Обирати ефективні методи управління 
економічною діяльністю, обґрунтовувати 
пропоновані рішення на основі релевантних 
даних та наукових і прикладних досліджень.  
ПРН9. Приймати ефективні рішення за 
невизначених умов і вимог, що потребують 
застосування нових підходів, методів та 
інструментарію соціально-економічних 
досліджень.  
ПРН10. Застосовувати сучасні інформаційні 
технології та спеціалізоване програмне 
забезпечення у соціально-економічних 
дослідженнях та в управлінні соціально- 

економічними системами.  
ПРНд19. Усвідомлювати необхідність 
навчання та  самонавчання  впродовж усього 
життя, прагнути професійного зростання, 
володіти прийомами та навичками 
самостійного опанування нових знань та 
вмінь. 

економіки (ПРН1, ПРН7, 
ПРН9, ПРНд19).  

ОК6. Моделювання в 
управлінні соціально-

економічними системами 
(ПРН1, ПРН7, ПРН9, ПРН10, 
ПРНд19). 
ОК7. Управління 
міжнародною 
конкурентоспроможністю 
та зовнішньоекономічною 
діяльністю (ПРН1, ПРН7, 
ПРН9, ПРН10, ПРНд19). 
ОК10. Переддипломна 
практика (ПРН10, ПРНд19). 
ОК11. Виконання  та захист 
випускової кваліфікаційної 
роботи магістра (ПРН1, 
ПРН7, ПРН9, ПРН10, 
ПРНд19). 

СК5. Здатність визначати 
ключові тренди соціально-

економічного та 
людського розвитку.  
 

ПРН2. Розробляти, обґрунтовувати і 
приймати ефективні рішення з питань 
розвитку соціально-економічних систем та 
управління суб’єктами економічної 
діяльності.  
ПРН11. Визначати та критично оцінювати 
стан та тенденції соціально-економічного 
розвитку, формувати та аналізувати моделі 
економічних систем та процесів.  
ПРН12. Обґрунтовувати управлінські рішення 
щодо ефективного розвитку суб’єктів 
господарювання, враховуючи цілі, ресурси, 

обмеження та ризики.  
ПРН13. Оцінювати можливі ризики, 
соціально-економічні наслідки 
управлінських рішень.  
ПРН14. Розробляти сценарії і стратегії 
розвитку соціально-економічних систем.  
ПРНд16. Демонструвати обізнаність на рівні 
новітніх досягнень економічної науки щодо 
засад, чинників та трендів розвитку сучасної 
міжнародної економіки, враховувати їх  
вплив  на поведінку національних 
економічних суб’єктів при розробці та 
реалізації управлінських рішень з розвитку та  
провадження міжнародної економічної 
діяльності.   

ОК2. Сталий розвиток у 
промисловості та безпека 
виробництва (ПРН2, ПРН11, 
ПРН12, ПРН13, ПРНд16)  
ОК5. Міжнародні стратегії 
економічного розвитку 
(ПРН2, ПРН11, ПРН12, 
ПРН13, ПРН14, ПРНд16). 
ОК9. Глобальна економіка 
та бізнес (ПРН11, ПРНд16) 
 

СК6. Здатність 
формулювати професійні 
задачі в сфері економіки 
та розв’язувати їх, 
обираючи належні 
напрями і відповідні 

ПРН1. Формулювати, аналізувати та 
синтезувати рішення науково-практичних 
проблем.  
ПРН4. Розробляти соціально-економічні 
проєкти та систему комплексних дій щодо їх 
реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних 

ОК3. Інноваційний 
розвиток підприємства 
(ПРН1, ПРН4, ПРН6, ПРН8, 
ПРН15). 
ОК5. Міжнародні стратегії 
економічного розвитку 
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методи для їх розв’язання, 
беручи до уваги наявні 
ресурси.  
 

соціально-економічних наслідків, ризиків, 
законодавчих, ресурсних та інших обмежень.  
ПРН6. Оцінювати результати власної роботи, 
демонструвати лідерські навички та уміння 
управляти персоналом і працювати в 
команді.  
ПРН8. Збирати, обробляти та аналізувати 
статистичні дані, науково-аналітичні 
матеріали, необхідні для вирішення 
комплексних економічних завдань.  
ПРН11. Визначати та критично оцінювати 
стан та тенденції соціально-економічного 
розвитку, формувати та аналізувати моделі 
економічних систем та процесів.  
ПРН14. Розробляти сценарії і стратегії 
розвитку соціально-економічних систем. 
ПРН15. Організовувати розробку та 
реалізацію соціально-економічних проєктів 
із врахуванням інформаційного, 
методичного, матеріального, фінансового та 
кадрового забезпечення. 
ПРНд17. Критично осмислювати існуючі 
теорії економічного управління,  адаптувати 
їх   до конкретних ситуацій у міжнародній 
економіці.  
ПРНд18. Оцінювати та аналізувати 
конкурентоспроможність і  конкурентні 
позиції  підприємств металургійного 
комплексу, розробляти економічні стратегії 
забезпечення їх міжнародних конкурентних 
переваг. 
 

(ПРН4, ПРН11, ПРН14, 
ПРНд17, ПРНд18). 
ОК7. Управління 
міжнародною 
конкурентоспроможністю 
та зовнішньоекономічною 
діяльністю (ПРН1, ПРН4, 
ПРН8, ПРН11, ПРнд17, 
ПРНд18). 
ОК8. Облік і аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності (ПРН8, ПРН15). 
ОК10. Переддипломна 
практика (ПРН6, ПРН11). 
ОК11. Виконання  та захист 
випускової кваліфікаційної 
роботи магістра (ПРН1, 
ПРН4, ПРН6, ПРН8,  ПРН11, 
ПРН15, ПРНд17). 

СК7. Здатність 
обґрунтовувати 
управлінські рішення 
щодо ефективного 
розвитку суб’єктів 
господарювання.  

ПРН3. Вільно спілкуватися з професійних та 
наукових питань державною та іноземною 
мовами усно і письмово.  
ПРН4. Розробляти соціально-економічні 
проєкти та систему комплексних дій щодо їх 
реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних 
соціально-економічних наслідків, ризиків, 
законодавчих, ресурсних та інших обмежень.  
ПРН7. Обирати ефективні методи управління 
економічною діяльністю, обґрунтовувати 
пропоновані рішення на основі релевантних 
даних та наукових і прикладних досліджень.  
ПРН11. Визначати та критично оцінювати 
стан та тенденції соціально-економічного 
розвитку, формувати та аналізувати моделі 
економічних систем та процесів.  
ПРН12. Обґрунтовувати управлінські рішення 
щодо ефективного розвитку суб’єктів 
господарювання, враховуючи цілі, ресурси, 
обмеження та ризики. 

ОК1. Професійна  іноземна 
лексика (ПРН3). 
ОК2. Сталий розвиток у 
промисловості та безпека 
виробництва (ПРН4, ПРН7, 
ПРН11, ПРН12). 
ОК3. Інноваційний 
розвиток підприємства 
(ПРН4, ПРН7, ПРН11, 
ПРН12). 
ОК6. Моделювання в 
управлінні соціально-

економічними системами 
(ПРН7, ПРН11, ПРНд17). 
ОК7. Управління 
міжнародною 
конкурентоспроможністю 
та зовнішньоекономічною 
діяльністю (ПРН4, ПРН7, 
ПРН12, ПРНд17). 
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ПРНд17. Критично осмислювати існуючі 
теорії економічного управління,  адаптувати 
їх   до конкретних ситуацій у міжнародній 
економіці.  

ОК11. Виконання  та захист 
випускової кваліфікаційної 
роботи магістра (ПРН3, 
ПРН4, ПРН7, ПРН11, ПРН12, 
ПРНд17). 
 

СК8. Здатність оцінювати 
можливі ризики, 
соціально-економічні 
наслідки управлінських 
рішень.  

ПРН2. Розробляти, обґрунтовувати і 
приймати ефективні рішення з питань 
розвитку соціально-економічних систем та 
управління суб’єктами економічної 
діяльності.  
ПРН5. Дотримуватися принципів академічної 
доброчесності.  
ПРН6. Оцінювати результати власної роботи, 
демонструвати лідерські навички та уміння 
управляти персоналом і працювати в 
команді. 
ПРН13. Оцінювати можливі ризики, 
соціально-економічні наслідки 
управлінських рішень.  
ПРН14. Розробляти сценарії і стратегії 
розвитку соціально-економічних систем.  

 

ОК2. Сталий розвиток у 
промисловості та безпека 
виробництва (ПРН13). 
ОК3. Інноваційний 
розвиток підприємства 
(ПРН2, ПРН5, ПРН6, ПРН13). 
ОК5. Міжнародні стратегії 
економічного розвитку 
(ПРН2, ПРН13, ПРН14). 
ОК7. Управління 
міжнародною 
конкурентоспроможністю 
та зовнішньоекономічною 
діяльністю (ПРН2, ПРН13). 
ОК8. Облік і аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності (ПРн2, ПРН14). 
ОК11. Виконання  та захист 
випускової кваліфікаційної 
роботи магістра (ПРН2, 
ПРН5, ПРН6, ПРН13). 

СК9. Здатність 
застосовувати науковий 
підхід до формування та 
виконання ефективних 
проєктів у соціально-

економічній сфері.  

ПРН1. Формулювати, аналізувати та 
синтезувати рішення науково-практичних 
проблем.  
ПРН7. Обирати ефективні методи управління 
економічною діяльністю, обґрунтовувати 
пропоновані рішення на основі релевантних 
даних та наукових і прикладних досліджень.  
ПРН13. Оцінювати можливі ризики, 
соціально-економічні наслідки 
управлінських рішень.  
ПРН15. Організовувати розробку та 
реалізацію соціально-економічних проєктів 
із врахуванням інформаційного, 
методичного, матеріального, фінансового та 
кадрового забезпечення. 
ПРНд16. Демонструвати обізнаність на рівні 
новітніх досягнень економічної науки щодо 
засад, чинників та трендів розвитку сучасної 
міжнародної економіки, враховувати їх  
вплив  на поведінку національних 
економічних суб’єктів при розробці та 
реалізації управлінських рішень з розвитку та  
провадження міжнародної економічної 
діяльності.   

ОК2. Сталий розвиток у 
промисловості та безпека 
виробництва (ПРН7, 
ПРНд16). 

ОК5. Міжнародні стратегії 
економічного розвитку 
(ПРН13, ПРНд16). 
ОК7. Управління 
міжнародною 
конкурентоспроможністю 
та зовнішньоекономічною 
діяльністю (ПРН1, ПРН7, 
ПРН13, ПРН15, ПРНд16)  

СК10. Здатність до 
розробки сценаріїв і 

ПРН4. Розробляти соціально-економічні 
проєкти та систему комплексних дій щодо їх 

ОК5. Міжнародні стратегії 
економічного розвитку 
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стратегій розвитку 
соціально-економічних 
систем.  

реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних 
соціально-економічних наслідків, ризиків, 
законодавчих, ресурсних та інших обмежень.  
ПРН8. Збирати, обробляти та аналізувати 
статистичні дані, науково-аналітичні 
матеріали, необхідні для вирішення 
комплексних економічних завдань.  
ПРН9. Приймати ефективні рішення за 
невизначених умов і вимог, що потребують 
застосування нових підходів, методів та 
інструментарію соціально-економічних 
досліджень.  
ПРН10. Застосовувати сучасні інформаційні 
технології та спеціалізоване програмне 
забезпечення у соціально-економічних 
дослідженнях та в управлінні соціально- 

економічними системами.  
ПРН12. Обґрунтовувати управлінські рішення 
щодо ефективного розвитку суб’єктів 
господарювання, враховуючи цілі, ресурси, 
обмеження та ризики.  
ПРН13. Оцінювати можливі ризики, 
соціально-економічні наслідки 
управлінських рішень.  
ПРН14. Розробляти сценарії і стратегії 
розвитку соціально-економічних систем.  
ПРНд16. Демонструвати обізнаність на рівні 
новітніх досягнень економічної науки щодо 
засад, чинників та трендів розвитку сучасної 
міжнародної економіки, враховувати їх  
вплив  на поведінку національних 
економічних суб’єктів при розробці та 
реалізації управлінських рішень з розвитку та  
провадження міжнародної економічної 
діяльності.   
ПРНд18. Оцінювати та аналізувати 
конкурентоспроможність і  конкурентні 
позиції підприємств металургійного 
комплексу, розробляти економічні стратегії 
забезпечення їх міжнародних конкурентних 
переваг. 

(ПРН4, ПРН9, ПРН12, ПРН13, 
ПРН14, ПРНд16, ПРНд18). 
ОК6. Моделювання в 
управлінні соціально-

економічними системами 
(ПРН8, ПРН9, ПРН10, ПРН12, 
ПРН14, ПРНд16) 
ОК9. Глобальна економіка 
та бізнес (ПРН14, ПРНд16, 
ПРНд18). 
ОК11. Виконання  та захист 
випускової кваліфікаційної 
роботи магістра (ПРН4, 
ПРН8, ПРН9, ПРН10, ПРН12, 
ПРН13, ПРН14, ПРНд16). 

СК11. Здатність планувати і 
розробляти проєкти у 
сфері економіки, 
здійснювати її 
інформаційне, методичне, 
матеріальне, фінансове та 
кадрове забезпечення. 

ПРН4. Розробляти соціально-економічні 
проєкти та систему комплексних дій щодо їх 
реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних 
соціально-економічних наслідків, ризиків, 
законодавчих, ресурсних та інших обмежень.  
ПРН8. Збирати, обробляти та аналізувати 
статистичні дані, науково-аналітичні 
матеріали, необхідні для вирішення 
комплексних економічних завдань.  
ПРН11. Визначати та критично оцінювати 
стан та тенденції соціально-економічного 

ОК3. Інноваційний 
розвиток підприємства 
(ПРН4, ПРН15, ПРНд18). 
ОК7. Управління 
міжнародною 
конкурентоспроможністю 
та зовнішньоекономічною 
діяльністю (ПРН4, ПРН8, 
ПРН11, ПРН15, ПРНд18). 
ОК8. Облік і аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності (ПРН8). 
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розвитку, формувати та аналізувати моделі 
економічних систем та процесів.  
ПРН15. Організовувати розробку та 
реалізацію соціально-економічних проєктів 
із врахуванням інформаційного, 
методичного, матеріального, фінансового та 
кадрового забезпечення. 
ПРНд18. Оцінювати та аналізувати 
конкурентоспроможність і  конкурентні 
позиції підприємств металургійного 
комплексу, розробляти економічні стратегії 
забезпечення їх міжнародних конкурентних 
переваг. 
 

ОК11. Виконання  та захист 
випускової кваліфікаційної 
роботи магістра (ПРН4, 
ПРН8, ПРН11, ПРН15, 
ПРНд18). 

Додаткові програмі  компетентності 
ПКд1 Здатність  діяти та   
взаємодіяти у  
міжнародному 
економічному середовищі. 

ПРН3. Вільно спілкуватися з професійних та 
наукових питань державною та іноземною 
мовами усно і письмово.  
ПРНд16. Демонструвати обізнаність на рівні 
новітніх досягнень економічної науки щодо 
засад, чинників та трендів розвитку сучасної 
міжнародної економіки, враховувати їх  
вплив  на поведінку національних 
економічних суб’єктів при розробці та 
реалізації управлінських рішень з розвитку та  
провадження міжнародної економічної 
діяльності.   
ПРНд17. Критично осмислювати існуючі 
теорії економічного управління,  адаптувати 
їх   до конкретних ситуацій у міжнародній 
економіці.  
 

ОК1. Професійна  іноземна 
лексика (ПРН3). 
ОК2. Сталий розвиток у 
промисловості та безпека 
виробництва (ПРН7, 
ПРНд16). 
ОК4. Теорія і методологія 
сучасної міжнародної 
економіки (ПРН3, ПРНд16). 
ОК5. Міжнародні стратегії 
економічного розвитку 
(ПРНд16, ПРНд17). 
ОК7. Управління 
міжнародною 
конкурентоспроможністю 
та зовнішньоекономічною 
діяльністю (ПРНд16, 
ПРНд17). 
ОК8. Облік і аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності (ПРН3). 
ОК9. Глобальна економіка 
та бізнес (ПРНд16, ПРНд17) 
ОК10. Переддипломна 
практика (ПРН3). 
ОК11. Виконання  та захист 
випускової кваліфікаційної 
роботи магістра (ПРН3, 
ПРНд16, ПРНд17). 

ПКд2. Здатність 
демонструвати обізнаність 
на рівні новітніх досягнень 
економічної науки щодо 
засад, закономірностей,  
трендів  та чинників 
розвитку сучасної 
міжнародної економіки, їх 
впливу на поведінку 

ПРНд16. Демонструвати обізнаність на рівні 
новітніх досягнень економічної науки щодо 
засад, чинників та трендів розвитку сучасної 
міжнародної економіки, враховувати їх  
вплив  на поведінку національних 
економічних суб’єктів при розробці та 
реалізації управлінських рішень з розвитку та  
провадження міжнародної економічної 
діяльності.   

ОК2. Сталий розвиток у 
промисловості та безпека 
виробництва (ПРНд16). 
ОК4. Теорія і методологія 
сучасної міжнародної 
економіки (ПРНд16).  

ОК5. Міжнародні стратегії 
економічного розвитку 
(ПРНд16). 
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національних економічних 
суб’єктів.  

 ОК9. Глобальна економіка 
та бізнес (ПРНд16). 
ОК11. Виконання  та захист 
випускової кваліфікаційної 
роботи магістра (ПРНд16). 

ПКд3. Здатність до 
критичного осмислення, 
адаптації та практичного 
застосування існуючих  
наукових   підходів та  
теорій економічного 
управління до конкретних 
ситуацій у міжнародній 
економіці.  

ПРНд17. Критично осмислювати існуючі 
теорії економічного управління,  адаптувати 
їх   до конкретних ситуацій у міжнародній 
економіці.  
 

ОК4. Теорія і методологія 
сучасної міжнародної 
економіки (ПРНд17). 
ОК7. Управління 
міжнародною 
конкурентоспроможністю 
та зовнішньоекономічною 
діяльністю (ПРНд17). 
ОК10. Переддипломна 
практика (ПРНд17). 
ОК11. Виконання  та захист 
випускової кваліфікаційної 
роботи магістра (ПРНд17). 

ПКд4.  Здатність оцінювати 
конкурентоспроможність і  
конкурентні позиції  
підприємств 
металургійного комплексу  
на внутрішньому та 
зовнішньому ринках, 
розробляти економічні 
стратегії забезпечення їх 
конкурентних переваг. 

ПРНд18. Оцінювати та аналізувати 
конкурентоспроможність і  конкурентні 
позиції  підприємств металургійного 
комплексу, розробляти економічні стратегії 
забезпечення їх міжнародних конкурентних 
переваг. 
 

ОК3. Інноваційний 
розвиток підприємства 
(ПРНд18). 
ОК7. Управління 
міжнародною 
конкурентоспроможністю 
та зовнішньоекономічною 
діяльністю (ПРНд18). 
ОК9. Глобальна економіка 
та бізнес (ПРНд18). 
 

ПКд5. Здатність до 
підтримки належного 
рівня економічних знань, 
поглибленого 
самонавчання із 
використанням сучасних 
освітніх і дослідницьких 
технологій у сфері 
міжнародної економіки, 
до формування 
додаткових  компетенцій і   
підвищення  рівня 
кваліфікації. 

ПРНд19. Усвідомлювати необхідність 
навчання та  самонавчання  впродовж усього 
життя, прагнути професійного зростання, 
володіти прийомами та навичками 
самостійного опанування нових знань та 
вмінь. 
 

ОК1. Професійна  іноземна 
лексика (ПРНд19). 
ОК2. Сталий розвиток у 
промисловості та безпека 
виробництва (ПРНд19). 
ОК3. Інноваційний 
розвиток підприємства 
(ПРНд19). 
ОК4. Теорія і методологія 
сучасної міжнародної 
економіки (ПРНд19).  

ОК5. Міжнародні стратегії 
економічного розвитку 
(ПРНд19). 
ОК6. Моделювання в 
управлінні соціально-

економічними системами 
(ПРНд19). 
ОК7. Управління 
міжнародною 
конкурентоспроможністю 
та зовнішньоекономічною 
діяльністю (ПРНд19). 



1 2 3 

ОК8. Облік і аналіз 
зовнішньоекономічної 
діяльності (ПРНд19). 
ОК9. Глобальна економіка 
та бізнес (ПРНд19). 
ОК10. Переддипломна 
практика (ПРНд19) 
ОК11. Виконання  та захист 
випускової кваліфікаційної 
роботи магістра (ПРНд19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТКИ  
Матриці відповідності компетентностей здобувача та програмних 

результатів  обов’язковим  компонентам освітньо-професійної програми 
Освітні 

компоненти 

 

Компетентності 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 

Інтегральна (ІК) + + + + + + + + + + + 

За
га

ль
ні

 

ЗК1   + + +      + 

ЗК2   + + + +  + +  + 

ЗК3  +   +  +  +   

ЗК4 +   +    +  + + 

ЗК5 +  +      + +  

ЗК6   +  
 

 +    + 

ЗК7  + + +     + + + 

ЗК8 +   + + + + + + + + 

Ф
ах

ов
і 

СК1  + + + + + + +   + 

СК2 +   +        

СК3 + +   + + + +  + + 

СК4    +  + +   + + 

СК5  +   +    +   

СК6   +    + +  + + 

СК7 + + +   + +    + 

СК8  + +  +  + +   + 

СК9  +   +  +     

СК10     + +   +  + 

СК11   +    + +   + 

До
да

тк
ов

і 
пр

ог
ра

мн
і  ПКд1  +   + +  + + + + + 

ПКд2  +  + +    +  + 

ПКд3    +   +   + + 

ПКд4   +    +  +   

ПКд5 + + + + + + + + + + + 

 

 

Освітні 
компоненти 

Результати навчання 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 

ПРН1    + +  + +  +  + 

ПРН2.  + + +  + + + + +  + 

ПРН3  +   +    +  + + 

ПРН4   + +  +  +    + 

ПРН5    + +       + 

ПРН6  +  +      + + + 

ПРН7   + + +  + +    + 

ПРН8 +   +  + + +  + + 

ПРН9    + + + + +    + 

ПРН10       + +   + + 

ПРН11    +   + + +  + + + 

ПРН12   + +  + + + +   + 

ПРН13   + +  +  + +   + 

ПРН14      + +   +   

ПРН15    +    + +   + 

ПРНд16   +  + +  +  +  + 

ПРНд17     + +  +  +  + 

ПРНд18.    +  +  +  +   

ПРНд19  + + + + + + + + + + + 

  



Матриця відповідності визначених  
Стандартом компетентностей та програмних результатів навчання  

 

Компетентності 
 

Результати навчання 

Загальні  компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 
ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК10 СК11 

ПРН1      +  +   + +  +   +   

ПРН2 + + + +      +   +   +    

ПРН3    + +  + +  +     +     

ПРН4      +  +       +   + + 

ПРН5       +         +    

ПРН6 +  +  + +        +  +    

ПРН7        + +  + +   +  +   

ПРН8  +      + +  +   +    + + 

ПРН9 + +       +   +      +  

ПРН10  +         + +      +  

ПРН11 + +    + +  +    + + +    + 

ПРН12   +  +      +  +  +   +  

ПРН13       +      +   + + +  

ПРН14       +      + +  +  +  

ПРН15   +   +        +   +  + 

ПРНд16      +       +    + +  

ПРНд17 +          +   + +     

ПРНд18         +  +   +    + + 

ПРНд19       + +  +          

 

 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» для  другого (магістерського)  рівня 
вищої освіти див.: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/051-ekonomika-M.pdf 

 

  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/051-ekonomika-M.pdf


Матриця відповідності Програмних компетентностей випускника дескрипторам Національної рамки 
кваліфікацій   в редакції  постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 р. № 519*  

за   сьомим  (магістерським)  рівнем   
Класифікація 

компетент-

ностей  
за НРК 

Знання 

Зн1. Спеціалізовані концептуальні 
знання, що включають сучасні 

наукові здобутки у сфері професійної 
діяльності або галузі знань і є 
основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень.  
Зн2. Критичне осмислення проблем 

у галузі та на межі галузей знань. 
 

Уміння 

Ум1. Спеціалізовані уміння/навички 
розв’язання проблем, необхідні для 

проведення досліджень та/або 
провадження інноваційної діяльності з 

метою розвитку нових знань та 
процедур.  

Ум2. Здатність інтегрувати знання та 
розв’язувати складні задачі у широких 
або мультидисциплінарних контекстах.  
Ум3. Здатність розв’язувати проблеми у 
нових або незнайомих середовищах за 

наявності неповної або обмеженої 
інформації з урахуванням аспектів 

соціальної та етичної відповідальності. 

Комунікація 

К. Зрозуміле і недвозначне 
донесення власних знань, 
висновків та аргументації 
до фахівців і нефахівців, 

зокрема, до осіб, які 
навчаються. 

Автономія та відповідальність 

АВ1. Управління робочими або 
навчальними процесами, які є складними, 
непередбачуваними та потребують нових 

стратегічних підходів.  
АВ2. Відповідальність за внесок до 

професійних знань і практики та/або 
оцінювання результатів діяльності команд 

та колективів.  
АВ3. Здатність продовжувати навчання з 

високим ступенем автономії. 

Загальні компетентності 
ЗК1  Ум2 К  

ЗК2 Зн1 Ум1   

ЗК3   К АВ2 

ЗК4   К  

ЗК5   К АВ2 

ЗК6  Ум3  АВ1 

ЗК7  Ум3  АВ3 

ЗК8 Зн2 Ум1   

Спеціальні (фахові) компетентності 
СК1 Зн1 Ум1   

СК2   К АВ3 

СК3  Ум1   

СК4 Зн1  К  

СК5 Зн2 Ум3   

СК6  Ум1  АВ1 

СК7  Ум2 К  



Класифікація 
компетент-

ностей  
за НРК 

Знання 

Зн1. Спеціалізовані концептуальні 
знання, що включають сучасні 

наукові здобутки у сфері професійної 
діяльності або галузі знань і є 
основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень.  
Зн2. Критичне осмислення проблем 

у галузі та на межі галузей знань. 
 

Уміння 

Ум1. Спеціалізовані уміння/навички 
розв’язання проблем, необхідні для 

проведення досліджень та/або 
провадження інноваційної діяльності з 

метою розвитку нових знань та 
процедур.  

Ум2. Здатність інтегрувати знання та 
розв’язувати складні задачі у широких 
або мультидисциплінарних контекстах.  
Ум3. Здатність розв’язувати проблеми у 
нових або незнайомих середовищах за 

наявності неповної або обмеженої 
інформації з урахуванням аспектів 

соціальної та етичної відповідальності. 

Комунікація 

К. Зрозуміле і недвозначне 
донесення власних знань, 
висновків та аргументації 
до фахівців і нефахівців, 

зокрема, до осіб, які 
навчаються. 

Автономія та відповідальність 

АВ1. Управління робочими або 
навчальними процесами, які є складними, 
непередбачуваними та потребують нових 

стратегічних підходів.  
АВ2. Відповідальність за внесок до 

професійних знань і практики та/або 
оцінювання результатів діяльності команд 

та колективів.  
АВ3. Здатність продовжувати навчання з 

високим ступенем автономії. 

СК8 Зн2.   АВ1 

СК9 Зн1 Ум3   

СК10  Ум1  АВ1 

Додатково  для   освітньо-професійних програм 

СК11  Ум2  АВ1 

Додаткові  програмні компетенції   
ПКд1  Ум3 К  

ПКд2 Зн1 Ум3   

ПКд3  Ум2 К  

ПКд4  Ум1  АВ1 

ПКд5    АВ3 

 

• Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text 
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