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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність 051 Економіка 

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

Форми навчання Очна, заочна 

Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС (2700 годин) 

Термін навчання  

Мова викладання 

1 рік 5 місяців (за очною та заочною формами) 

Українська 

МЕТА 
ПРОГРАМИ 

➢ Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і 
проблеми у сфері міжнародної економіки та/або у процесі навчання, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог. 

ФОКУС ТА 
ОСОБЛИВОСТІ 
ПРОГРАМИ  

➢  Орієнтація на сучасні дослідження в галузі теорії, методології та практики  міжнародної  економіки; 
на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних до  системної аналітики, організації та 
провадження міжнародної економічної діяльності, до розробки та реалізації управлінських рішень 
щодо підвищення її ефективності та результативності в умовах невизначеності та мінливості зовнішнього 
середовища. Акцентовано увагу на задачах і проблемах підвищення міжнародної 
конкурентоспроможності підприємств металургійного комплексу України, стратегіях їх сталого та 
інновативного розвитку, посилення конкурентних позицій на внутрішньому та зовнішньому  ринках. 
Враховує потреби та запити роботодавців Придніпровського регіону. 

 

Приєднуйтесь, щоб бути впевненими у майбутньому 



 
ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ 
КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ 
(66 КРЕДИТІВ ЄКТС): 
▪ «Теорія і методологія  сучасної  
міжнародної економіки»; 
▪ «Міжнародні стратегії 
економічного розвитку»; 
▪ «Глобальна економіка  та 
бізнес»; 
▪ «Управління міжнародною 
конкурентоспроможністю та зов-
нішньоекономічною діяльністю»; 
▪ «Облік і аналіз  зовнішньо-
економічної  діяльності»; 
▪ «Професійна іноземна лексика»; 
▪ «Інноваційний розвиток 
підприємства»; 
▪ «Моделювання в управлінні 
соціально-економічними систе-
мами»; 
▪ «Сталий розвиток в промисло-
вості  та безпека виробництва»;  
▪ переддипломна практика; 
▪ виконання та захист випускної  
кваліфікаційної роботи  магістра. 

Дисципліни за вибором студента 
загальним обсягом 24 кредити ЄКТС: 
http://nmetau.edu.ua/file/baza_vibir
kovih__distsiplin_op_mek_2020_.pdf 
 
 
  

 ПРОГРАМНІ  ПРОФЕСІЙНІ  КОМПЕТЕНТНОСТІ  ВИПУСКНИКА: 
▪  Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для 

обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень.  
▪ Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою.  
▪ Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-

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

▪ Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження 
економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження. 

▪ Здатність визначати ключові тренди соціально-економічн  ого та людського розвитку.  
▪ Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи 

наежні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні 
ресурси.  

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

▪ Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.  
▪ Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних 

проєктів у соціально-економічній сфері.  
▪ Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-

економічних систем.  
▪ Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, 

здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 
кадрове забезпечення.  

▪ Здатність  діяти та   взаємодіяти у  міжнародному економічному середовищі. 
▪ Здатність демонструвати обізнаність на рівні новітніх досягнень економічної науки щодо 

засад, закономірностей,  трендів  та чинників розвитку сучасної 
міжнародної економіки, їх впливу на поведінку національних економічних суб’єктів.  

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

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

▪ 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. 

         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/p2499;    https://m.facebook.com/groups/363112694148790 
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