
 
 

 

 
 

     Спеціальність 051 ЕКОНОМІКА                           
 Освітньо-кваліфікаційний рівень   -  БАКАЛАВР 

    Освітньо-професійна програма «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»                                                                                                               
 

 
   
Олександра Володимирівна Летуча 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність 051 Економіка 

Освітня кваліфікація БАКАЛАВР з економіки за освітньо-професійною 
програмою «Міжнародна економіка» 

Форми навчання Очна, заочна 

Обсяг програми 240 ЄКТС (7200 годин) 

Термін навчання  

Мова викладання 

3 роки 10 місяців  

Українська 

МЕТА 
ПРОГРАМИ 

 Підготовка фахівців з міжнародної  економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, 
теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати дослідницькі й управлінські 
завдання та проблеми функціонування економічних систем різного рівня. Забезпечити набуття 
студентами компетентностей, необхідних для продовження освіти та професійної діяльності. 

ФОКУС ТА 
ОСОБЛИВОСТІ 
ПРОГРАМИ  

  Програма спрямована на глибоке оволодіння фундаментальними та практичними знаннями в галузі 
міжнародної економіки, навичками їх практичного застосування, набуття кваліфікації управління 
соціально-економічними процесами на мега-, макро-  і мікрорівнях,  формування здатності 
генерувати нові ідеї на базі сучасних досягнень науки 

 Акцентовано увагу на формуванні компетентностей, які забезпечують можливість розв’язання 
завдань ефективного управління економічними об’єктами  в галузі світогосподарських  процесів. 
Враховує потреби та запити роботодавців Придніпровського регіону. 

Приєднуйтесь, щоб бути впевненими у майбутньому 

Гарант програми  - 
кандидат економічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри міжнародної 
економіки, політичної 
економії та управління 



 
ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ 
КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ: 

 «Міжнародна економіка»;  
 «Міжнародна економічна 

діяльність України»; 
 «Валютні операції та валютні 

розрахунки у міжнародній 
економіці»; 

 «Міжнародна торгівля та 
світові ринки»; 

 «Ділова іноземна мова»; 
 «Інформаційні системи і 

технології в управлінні»; 
 «Системи технологій 

металургійної 
промисловості»; 

 «Бухгалтерський облік»;  
 «Фінанси»; 
 «Економіка підприємства»; 
 «Менеджмент»; 
 «Маркетинг»; 
 «Національна економіка»; 
 «Мікроекономіка»; 
 «Макроекономіка»; 

 переддипломна практика; 
 виконання та захист випускної  
кваліфікаційної роботи  бакалавра. 
Дисципліни за вибором студента 
загальним обсягом 60 кредитів 
ЄКТС.  

                               ПРОФЕСІЙНІ  КОМПЕТЕНТНОСТІ  ВИПУСКНИКА: 
 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
  здатність проведення аналізу сучасної міжнародної економіки,  
  володіння іноземними бізнес-мовами; 
 застосування сучасних технологій для вирішення практичних 
завдань в галузі міжнародної економіки; 

 здатність до креативного та критичного мислення;  
 здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів міжнародної 

економіки, оцінку їх конкурентоспроможності; 
 здатність приймати обґрунтовані рішення; 
 здатність використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації 

для складання службових документів та аналітичних звітів; 
 здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 
аналітичних звітів; 

 здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 
професійну діяльність; 

  здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 
 

Випускники напряму "Міжнародна економіка", які 
отримали кваліфікацію бакалавра можуть працювати на посадах: 

 керівник функціонального підрозділу;  
 економіст, аналітик, бухгалтер на державних і приватних 

підприємствах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю; 
 в органах державної влади та місцевого самоврядування; 
 у банківських і фінансових установах. 

Адреса:  м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4, кімн. 201. 
Контакти: тел.: (099) 360-17-45; (097) 078-00-83;  e-mail:    mek.nmetau@gmail.com;  
kaf.pe@metal.nmetau.edu.ua;  
Інтернет-сторінка: http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020/p0;    
https://m.facebook.com/groups/363112694148790 

 
          

 


