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ПЕРЕДМОВА 

освітньо-професійної програми 

Міжнародна економіка 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
 

ВНЕСЕНО Групою забезпечення якості освітньої програми "Міжнародна 

економіка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (протокол № 4 від 

24 грудня 2021 р.).    
 

ПІДСТАВА Програму складено на підставі стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 051 «Економіка» для першого (бакалаврського)  рівня 

вищої освіти, що затверджений наказом МОН  України  від 13.11.2018 р. 

№1244, та відповідно до наказу МОН України від 26.04.2021р. № 464 "Про 

утворення Українського  державного університету науки і технологій" з 

метою продовження реалізації освітньо-професійної програми "Міжнародна 

економіка" Національної металургійної академії України після реорганізації в 

Українському  державному університеті науки і технологій.   
 

Освітня програма вперше введена в дію наказом ректора Національної 

металургійної академії України (НМетАУ) №09а-аг від 22.01.2019р. на підставі 

рішення вченої ради НМетАУ від 21.01.2019р. (протокол № 1).  

Зміни до програми вносились: 

- рішенням вченої ради НМетАУ від 26.02.2020р., протокол № 3 (наказ 

НМетАУ № 03а від 02.03.2020р.); 

- рішенням вченої ради НМетАУ від 30.03.2021р., протокол № 4 (наказ 

НМетАУ № 10 від 06.04.2021р.). 

Спеціальність акредитовано на підставі рішення Акредитаційної комісії 

МОН України від 27.01.2015р. протокол № 114 (наказ МОН України від 

19.12.2016р. № 1565). Сертифікат про акредитацію: НД № 0492720.  
 

Розробники програми 

1. Віктор ТАРАСЕВИЧ, докт. екон. наук, професор, зав. 

кафедри міжнародної економіки, політичної економії та 

управління  - гарант 

_________________ 
(підпис) 

2. Валентина ЛЕБЕДЄВА, канд. екон. наук, професор, 

професор кафедри міжнародної економіки, політичної 

економії та управління   

_________________ 
(підпис) 

3. Володимир БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ, докт. екон. наук, 

професор, професор кафедри міжнародної економіки, 

політичної економії та управління 

_________________ 
(підпис) 

4. Ігор ЛЕОНІДОВ, канд. екон. наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародної економіки, політичної економії та 

управління   

_________________ 
(підпис) 

 

До ОПП надані рецензії (додаються): 

1. Завідувача кафедри міжнародної економіки та світового господарства 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктора 

економічних наук, професора Задорожного Г.В. 

2. Директора ПП «Дніпро-Інтерсталь», кандидата економічних наук, доцента 

Самойленко Є.Г.  
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1. Профіль освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» 

 зі спеціальності 051 «Економіка»  
1 – ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Офіційна назва 
освітньої  
програми  

Міжнародна економіка 

Рівень вищої 
освіти  

Перший (бакалаврський) 

 
Ступінь вищої 
освіти  

Бакалавр 

Галузь  знань  05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Стандарт вищої  
освіти  

Стандарт вищої школи за спеціальністю 051 «Економіка» галузі  

знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» для другого 

(магістерського)  рівня вищої освіти, затверджений наказом МОН  

України  від 13.11.2018 р. №1244.    
Повна назва 
вищого 
навчального 
закладу та 
структурного 
підрозділу 

Український державний університет науки і технологій (УДУНТ), 

кафедра  міжнародної економіки, політичної економії та управління 

Обмеження щодо 
форм навчання 

Обмеження відсутні 

Освітня   
кваліфікація  

Бакалавр з економіки  

Кваліфікація у 
дипломі  

Ступінь вищої освіти «Бакалавр» 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка» 

Тип диплома та 
обсяг освітньо-
професійної 
програми 

Диплом бакалавра, одиничний. 

На базі повної загальної середньої освіти – 240 ЄКТС (7200 годин), 

термін навчання 3 роки 10 місяців. 

На базі ступеня «молодшого бакалавра» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») – не більш ніж 120 ЄКТС, отриманих в 

межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста) 

Наявність 
акредитації 

Сертифікат про акредитацію НД No 0492720 від 02.10.2017 р. 

Термін дії – до 01.07.2025 р.  

Цикл/рівень 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти / шостий 

кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій,  

FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень 

Передумови 

Наявність свідоцтва (атестата) про повну загальну середню освіту або 

диплома молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) 

 

Мова(и) 
викладання 

Українська,  англійська  

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення 
опису освітньо-
професійної 
програми 

http://nmetau.edu.ua/  

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020/p2500
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2 – Мета освітньо-професійної 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.  

3 – Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна 
область (галузь 
знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за 
наявності) 

Галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки». 

Спеціальність – 051 «Економіка» 

Об’єкт вивчення та/або діяльності: закономірності функціонування 

та розвитку соціально-економічних систем, соціально-економічних 

процесів, аналіз і планування  діяльності їх суб’єктів для досягнення 

економічних і соціальних результатів на національному та 

міжнародному рівнях, інструментарій формування та координування 

міжнародної та  національної економічної політики. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють сучасним 

економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними 

навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області. 

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, 

принципи, закони, концепції економічних наук.  

Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання 

та дослідницької діяльності, математичні та статистичні методи 

економічного аналізу, економіко-математичне моделювання, 

прогнозування, програмування, інформаційно-комунікаційні 

технології досліджень, розповсюдження та презентацій результатів 

досліджень. 

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне 

обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що 

застосовуються у професійній економічній діяльності.  

Орієнтація 

освітньої  

програми 

Освітньо-професійна програма орієнтована на сучасні дослідження в 
галузі теорії, методології та практики  міжнародної  економіки. 

Основний фокус 

освітньо-

професійної 

програми  

Здобуття вищої освіти в галузі  знань 05 «Соціальні та поведінкові 
науки» за спеціальністю 051 «Економіка»,  освітньо-професійною 
програмою «Міжнародна економіка». 
Програма орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців,  
в області міжнародної економіки, здатних до розв’язання складних 
спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної 
діяльності або навчання. Акцентовано увагу на формуванні 
компетентностей, що забезпечують можливість розв’язання завдань 
ефективного управління економічними об’єктами в умовах 
національної та міжнародної економіки, використання результатів 
сучасних досліджень в галузі економічних дисциплін. 
Ключові слова: економіка, економічна система, міжнародна 
економіка, міжнародний бізнес, міжнародна торгівля та світові ринки, 
валютні операції та валютні розрахунки, міжнародні організації, 
міжнародна економічна діяльність. 

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 мікро-, макро-  і мегарівнях,  
формування здатності генерувати нові ідеї на базі сучасних досягнень 
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науки, спроможності нести відповідальність за вироблення та 
ухвалення рішень у непередбачуваних контекстах національної та 
міжнародної економіки, враховувати у своїх рішеннях соціальні, 
наукові та етичні аспекти. 
Забезпечує набуття здобувачами компетентностей, необхідних для 
подальшого поглибленого навчання та підвищення рівня кваліфікації 
із значним ступенем автономії. 
Враховує потреби та запити роботодавців Придніпровського регіону. 

4 –  Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлашту-

вання 

Випускник здатний виконувати зазначені професійні роботи (згідно з 

Національним класифікатором України «Класифікатор професій» 

ДК 003: 2010): 

«123 - Керівники функціональних підрозділів», «2441.2 -  

Економісти», «2441.2 - Економісти з міжнародної торгівлі», «3429  - 

Торговці (обслуговування бізнесу та реклами)», «3433 - Бухгалтери та 

касири-експерти», «3435.2 Організатори діловодства (види 

економічної діяльності)», «3436.1  Помічники керівника підприємства 

(установи, організації)», «3436.2  Помічники керівника виробничого 

підрозділу, помічник керівника іншого основного підрозділу», 

«3436.3 Помічники керівника малого підприємства без апарату 

управління».  

Основні місця роботи: економічні, аналітичні, адміністративні 

підрозділи, служби, відділи підприємств та установ різних видів 

економічної діяльності та форм власності,  органи  державної влади 

та місцевого самоврядування,  банківські і фінансові установи, 

міжнародні торгово-промислові, консалтингові та інвестиційні 

компанії, філії та дочірні компаній транснаціональних та 

багатонаціональних корпорацій. 

Академічні права 

випускників 

Можливості продовження освіти й отримання вищих кваліфікаційних 

рівнів і наукових ступенів: 

– другого (магістерського) рівня вищої освіти, якому відповідає 

сьомий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій, з 

присудженням ступеня вищої освіти – магістр; FQ-EHEA – другий 

цикл, EQF-LLL – 7 рівень. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне 

самонавчання. Елементи дистанційного (on-line, електронного) 

навчання. 

Лекції, лабораторні та практичні заняття, індивідуальні заняття, 

самостійна робота з методичним забезпеченням дисциплін та 

ініціативна самостійна робота, виконання курсових та індивідуальних 

робіт. Консультації. Практична підготовка студентів. Наукове 

керівництво, підтримка і консультування при підготовці 

кваліфікаційної роботи. 

Оцінювання Поточний контроль; модульний контроль; семестровий (підсумковий) 

контроль; захист  випускної кваліфікаційної роботи. 

Основними формами контролю є: контрольна робота, комплексна 

контрольна робота, захист модульного індивідуального завдання, 

залік, диференційований залік, екзамен, захист випускної 

кваліфікаційної роботи.  
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Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 12-

бальною шкалою, що є внутрішньою шкалою оцінювання УДУНТ, 

дворівневою шкалою «зараховано» / «не зараховано» та шкалою 

ECTS. 

 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральні 

компетентності 

(ІК) 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю 

та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та 

методів економічної науки. 

 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК2. Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та 

примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.  

ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні ) 

компетентності 

(СК) 

СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної 

області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, 

макро- та міжнародному рівнях.  

СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з 

чинними нормативними та правовими актами.  

СК3. Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки.  

СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища 

на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати.  

СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної 
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 економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів 

соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.  

СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення економічних задач.  

СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне 

забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, 

аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.  

СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері 

економічних та соціально-трудових відносин.  

СК9. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси.  

СК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, 

соціальної, управлінської, облікової інформації для складання 

службових документів та аналітичних звітів.  

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі 

розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із 

застосуванням сучасного методичного інструментарію.  

СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного 

характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх 

вирішення.  

СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та 

розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх 

конкурентоспроможності.  

СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній 

або декількох професійних сферах з врахуванням економічних 

ризиків та можливих соціально-економічних наслідків. 

 

Додаткові  

програмні  

компетентності 

(ПКд) 

ПКд1 Здатність діяти та взаємодіяти у міжнародному економічному 

середовищі. 

ПКд2. Здатність критично осмислювати й удосконалювати відомі та 

розробляти нові методи, способи і засоби теоретичних та 

експериментальних досліджень в галузі міжнародної економіки, 

застосовувати їх у практичній діяльності. 

ПКд3. Здатність комплексно оцінювати й прогнозувати стан суб’єктів 

міжнародної економіки, пропонувати ефективні управлінські 

рішення. 

 

7 – Програмні результати навчання 

 

ПРН1. Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, 

визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти 

користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших 

осіб, зокрема, членів колективу.  

ПРН2. Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення 

суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового способу життя.  

ПРН3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції 

мікро- та макроекономіки,  

ПРН4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних 

систем.  

ПРН5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування 

пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами 

(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).  
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ПРН6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.  

ПРН7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.  

ПРН8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач.  

ПРН9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави.  

ПРН10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують 

результативність їх діяльності.  

ПРН11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-

економічних і трудових відносин.  

ПРН12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати.  

ПРН13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та соціальні показники.  

ПРН14. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.  

ПРН15. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні.  

ПРН16. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку 

та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.  

ПРН17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в 

однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків.  

ПРН18. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність.  

ПРН19. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення 

соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.  

ПРН20. Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та 

іноземною мовами.  

ПРН21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей 

поведінки їх суб’єктів.  

ПРН22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими 

об’єктами, та у невизначених умовах.  

ПРН23. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, 

самокритичне мислення.  

ПРН24. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі 

етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні 

відмінності людей. 

ПРНд25. 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.   

ПРНд26.  Знати  зміст, тенденції та фактори руху сучасної міжнародної економіки.  

ПРНд27. Усвідомлювати необхідність навчання та  самонавчання  впродовж усього життя, 

прагнути професійного зростання, володіти прийомами та навичками самостійного 

опанування нових знань та вмінь. 
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8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Члени  групи забезпечення спеціальності 051 «Економіка», гарант 

освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» та 

викладацький склад, який забезпечує  її реалізацію, відповідають 

вимогам, визначеними Ліцензійними умовами провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

Усі науково-педагогічні працівники, які забезпечують освітньо-

професійну програму за кваліфікацією відповідають профілю і 

напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж 

педагогічної роботи. До організації навчального процесу залучаються 

професіонали з досвідом дослідницької/ управлінської/інноваційної 

роботи та/або  практичної роботи за фахом.  

Матеріальне-

технічне 

забезпечення  

 

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє забезпечити освітній 

процес протягом всього циклу підготовки за освітньо-професійною  

програмою. Стан приміщень засвідчено санітарно-технічними 

паспортами, що відповідають чинним нормативним актам. 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними 

робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає  

потребам  навчального процесу.  

Наявна вся необхідно соціально-побутова інфраструктура, кількість  

місць у гуртожитку відповідає вимогам. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення  

 

Освітньо-професійна програма повністю забезпечена навчально-

методичними комплексами з усіх навчальних компонентів 

(навчальних дисциплін, практики,  випускної кваліфікаційної 

роботи), наявність яких представлена у модульному Інтернет-

середовищі освітнього процесу академії. 

Офіційний WEB-сайт УДУНТ містить інформацію про освітні 

програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні 

підрозділи, правила прийому, контакти. 

Ресурси бібліотеки УДУНТ доступні в читальних залах, а також через  

сайт  академії; читальні зали бібліотеки забезпечені доступом до 

мережі Інтернет.   

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Право на внутрішню (національну) академічну мобільність може бути 

реалізоване на основі двосторонніх договорів про співробітництво 

між УДУНТ та іншими вітчизняними закладами вищої освіти 

(науковими установами),  також може бути реалізоване вітчизняним 

учасником освітнього процесу (студентом) з власної ініціативи, 

підтриманої адміністрацією УДУНТ, на основі індивідуальних 

запрошень та інших механізмів, передбачених законодавством. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Забезпечується на основі двосторонніх договорів між УДУНТ та 

закладами вищої освіти зарубіжних країн-партнерів. 

Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок участі у 

програмах проєкту Еrasmus+  і Tempus. 

Мобільність студентів можлива на підставі партнерської угоди про 

співробітництво із зарубіжними університетами щодо участі в 

міжнародних освітніх програмах, що  надають можливості одержати 

додаткові знання у суміжних галузях науки, удосконалювати рівень 

володіння іноземною мовою, здобувати диплом зарубіжного закладу 

вищої освіти та диплом УДУНТ.  
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

та їх логічна послідовність 
 

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

 
Код 

н/д 

Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові проєкти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

       Обов’язкові компоненти ОПП 

 1. Цикл загальної підготовки   

ОК 1 Історія та культура України  4 екзамен 

ОК 2 Українська мова за професійним спрямуванням 3 екзамен 

ОК 3 Філософія та політологія  5 екзамен 

ОК 4 Іноземна мова 6 екзамен 

ОК 5 Фізична культура 8 диф. залік 

ОК 6 Вища математика 6 екзамен 

ОК 7 
Основи екології, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 
3 екзамен 

 Усього за циклом загальної  підготовки 35  

 2. Цикл професійної підготовки   

ОК 8 Сучасна політична економія 4 екзамен 

ОК 9 Економiчна iнформатика 5 екзамен 

ОК 10 Управлiнське документознавство  4 екзамен 

ОК 11 Статистика 5 екзамен 

ОК 12 Мiкроекономiка 3 екзамен 

ОК 13 Макроекономiка 3 екзамен 

ОК 14 Економiка пiдприємства 4 екзамен 

ОК 15 Фiнанси 5 екзамен 

ОК 16 Менеджмент 5 екзамен 

ОК 17 Правове забезпечення підприємництва 3 екзамен 

ОК 18 Iнформацiйнi системи i технологiї в управлінні 4 екзамен 

ОК 19 Бухгалтерський облiк 5 екзамен 

ОК 20 Страхування 4 екзамен 

ОК 21 Національна економіка України 4 екзамен 

ОК 22 Основи аудиту 4 екзамен 

ОК 23 Соцiальна економiка 3 екзамен 

ОК 24 Дiлова iноземна мова 8 екзамен 

ОК 25 Міжнародна торгівля та світові ринки 5 екзамен 

ОК 26 Міжнародні організації 4 екзамен 

ОК 27 Державне регулювання економiки 4 екзамен 

ОК 28 Міжнародний бізнес 6 екзамен 
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Код 

н/д 

Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові проєкти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

ОК 29 Iсторiя економiки та економiчної думки 5 екзамен 

ОК 30 
Валютні операції та валютні розрахунки у 

міжнародній економіці 
4 екзамен 

ОК 31 
Системи технологій металургійної 

промисловості 
3 екзамен 

ОК 32 Мiжнародна економіка 10 екзамен 

 Курсова робота з ОК 32  курсова робота 

ОК 33 Економіка зарубіжних країн 4 екзамен 

ОК 34 Міжнародна економічна діяльність України 6 
диференційований 

залік,  екзамен  

ОК 35 Виробнича практика 6 диференційований 

залік 

ОК 36 Переддипломна практика 3 диференційований 

залік 

ОК 37 Виконання випускної кваліфікаційної роботи 

бакалавра 

12 випускна 

кваліфікаційна 

робота 

 Усього за циклом  фахової підготовки 145  

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180 

Вибіркові компоненти 

 1. Цикл загальної підготовки   

ВБ 1.1 

Загальноакадемічна база вибіркових дисциплін 

4 екзамен 

ВБ 1.2 4 екзамен 

ВБ 1.3 4 екзамен 

ВБ 1.4 4 екзамен 

ВБ 1.5 4 екзамен 

ВБ 1.6 4 екзамен 

 2. Цикл професійної підготовки   

ВБ 2.1 

База вибіркових дисциплін професійної 

підготовки 

4 екзамен 

ВБ 2.2 4 екзамен 

ВБ 2.3 8 
диференційований 

залік,  екзамен 

ВБ 2.4 4 екзамен 

ВБ 2.5 6 екзамен 

ВБ 2.6 6 
диференційований 

залік   

ВБ 2.7 4 екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 60 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 240  
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Код 

н/д 

Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові проєкти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

ПРОГРАМИ: 

2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

 

В основу розроблення освітньо-професійної програми покладено 

компетентністний підхід з використанням ЄКТС, де для досягнення 

запланованих результатів навчання за освітньої програмою (навчальною 

дисципліною, модулем) передбачаються певні витрати часу студентом, тобто 

необхідний і достатній обсяг навчального навантаження студента, виражений 

у кількості кредитів ЄКТС (1 кредит ЄКТС дорівнює 30 годинам), 1 семестр 

– 30 кредитів ЄКТС, навчальний (академічний) рік – 60 кредитів ЄКТС.  

Освітньо-професійна програма передбачає виділення дисциплін двох 

видів: обов’язкових дисциплін та дисциплін за вільним вибором студента, які 

розділені за циклами підготовки (загальна (гуманітарна та соціально-

економічна), професійна (фахова), практична) відповідно до профілю 

освітньо-професійної програми (табл. 2.1).  

Навчальне навантаження студента включає всі види його роботи 

(аудиторну, практичну, самостійну, контрольні заходи) відповідно до 

навчального плану. 

 

Таблиця 2.1 - Загальний розподіл змісту освітньо-професійної програми  

та обсягу кредитів ЄКТС за компонентами 

 
Блоки підготовки  

 

Академічні години / кредити ЄКТС   / % від загального   

фонду  часу освітньої програми 

Обов’язкові 

дисципліни  

Вибіркові 

дисципліни  

Разом 

Загальна підготовка 1050 /35 / 14,58% 720 / 24 /10% 1770 / 59 /24,58% 

Фахова  підготовка 4350 /145 / 60,42% 1080/ 36 /15% 5430 / 181 / 75,42% 

Загальний обсяг 5400 /180 / 75,0% 1800 / 60 / 25% 7200 / 240 / 100% 

 

Логічна послідовність вивчення компонент освітньо-професійної 

програми здобувачами за денною формою навчання студентів наведена в  

табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.2 – Послідовність навчальної діяльності 

Курс Семестр Позначення видів навчальної діяльності 

1 
1 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10  

2 ОК 3,  ОК 4, ОК 5, ВБ 1.1, ОК 11, ОК 12, ОК 13, ВБ 1.2 

2 
3 ОК 5, ОК 14, ОК 15, ОК 16, ОК 17, ОК 18, ВБ 2.1 

4 ОК 5, ВБ 1.3, ОК 19, ОК 20, ОК 21, ОК 22, ОК 23, ВБ 2.2 
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Курс Семестр Позначення видів навчальної діяльності 

3 
5 ОК 25, ОК 26, ОК 27, ОК 29, ОК 30, ОК 32, ВБ 2.3 

6 ВБ 1.4, ОК 28, ОК 32, ВБ 2.3, ВБ 2.4, ОК 35 

4 
7 ОК 24, ОК 33, ВБ 2.5, ВБ 2.6, ВБ 1.5, ОК 34 

8 ОК24, ОК31, ОК34, ВБ 1.6, ВБ 2.7, ОК 36, ОК 37 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Міжнародна 

економіка» спеціальності 051 «Економіка» проводиться у формі  відкритого 

публічного захисту випускної кваліфікаційної роботи бакалавра й 

завершується видачею документів встановленого зразка про присудження їм 

ступеня «бакалавр з економіки» за освітньо-професійною програмою 

«Міжнародна економіка». 

Атестація здійснюється атестаційною комісією, до складу якої можуть 

включатися представники роботодавців та їх об’єднань. Атестація 

здійснюється відкрито і гласно. 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного 

спеціалізованого завдання або практичної проблеми в економічній сфері із 

застосуванням теорій та методів економічної науки. У кваліфікаційній роботі 

не може бути академічного плагіату, фальсифікації та списування. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті або в 

репозиторії закладу вищої освіти,  або  випускової кафедри. Оприлюднення 

кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, 

здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства. 
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4. Матриця відповідності Програмних компетентностей дескрипторам Національної рамки кваліфікацій 

 (за шостим (бакалаврським)  рівнем) 
Класифікація 

компетент-

ностей  

за НРК 

Знання 

Зн1. Концептуальні наукові та практичні 

знання. 

Зн2. Критичне осмислення теорій, 

принципів, методів і понять у сфері 

професійної діяльності та/або навчання. 

 

Уміння / навички 

Ум1. Поглиблені когнітивні та практичні 

уміння/навички, майстерність та 

інноваційність на рівні, необхідному для 

розв’язання складних спеціалізованих задач 

і практичних проблем у сфері професійної 

діяльності або навчання. 

 

Комунікація 
К1. Донесення до фахівців і 

нефахівців інформації, ідей, 

проблем, рішень, власного 

досвіду та аргументації. 

К2. Збір, інтерпретація та 

застосування даних. 

К3. Спілкування з 

професійних питань, у тому 

числі іноземною мовою, усно 

та письмово. 

 

Відповідальність і автономія  
ВА1. Управління складною технічною або 

професійною діяльністю чи проектами. 

ВА2. Спроможність нести відповідальність за 

вироблення та ухвалення рішень у 

непередбачуваних робочих та/або навчальних 

контекстах. 

ВА3. Формування суджень, що враховують 

соціальні, наукові та етичні аспекти. 

ВА4. Організація та керівництво професійним 

розвитком осіб та груп. 

ВА5. Здатність продовжувати навчання із 

значним ступенем автономії. 

Загальні компетентності 

ЗК1   К1, К2, К3 ВА1, ВА2, ВА3 

ЗК2 Зн1, Зн2  К1, К2  

ЗК3 Зн1, Зн2 Ум1   

ЗК4 Зн2 Ум1  ВА4, ВА5 

ЗК5 Зн1  К1, К2, К3  

ЗК6   К1, К2, К3  

ЗК7  Ум1 К1  

ЗК8 Зн1 Ум1   

ЗК9  Ум1  ВА1, ВА2, ВА3 

ЗК10 Зн2    

ЗК11 Зн2 Ум1  ВА1, ВА2, ВА3 

ЗК12   К1, К2, К3  

ЗК13 Зн2  К1, К2 ВА1, ВА2, ВА3 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1 Зн2 Ум1   

СК2   К3  

СК3  Ум1   

СК4 Зн2  К3  

СК5 Зн1 Ум1   
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Класифікація 

компетент-

ностей  

за НРК 

Знання 

Зн1. Концептуальні наукові та практичні 

знання. 

Зн2. Критичне осмислення теорій, 

принципів, методів і понять у сфері 

професійної діяльності та/або навчання. 

 

Уміння / навички 

Ум1. Поглиблені когнітивні та практичні 

уміння/навички, майстерність та 

інноваційність на рівні, необхідному для 

розв’язання складних спеціалізованих задач 

і практичних проблем у сфері професійної 

діяльності або навчання. 

 

Комунікація 
К1. Донесення до фахівців і 

нефахівців інформації, ідей, 

проблем, рішень, власного 

досвіду та аргументації. 

К2. Збір, інтерпретація та 

застосування даних. 

К3. Спілкування з 

професійних питань, у тому 

числі іноземною мовою, усно 

та письмово. 

 

Відповідальність і автономія  
ВА1. Управління складною технічною або 

професійною діяльністю чи проектами. 

ВА2. Спроможність нести відповідальність за 

вироблення та ухвалення рішень у 

непередбачуваних робочих та/або навчальних 

контекстах. 

ВА3. Формування суджень, що враховують 

соціальні, наукові та етичні аспекти. 

ВА4. Організація та керівництво професійним 

розвитком осіб та груп. 

ВА5. Здатність продовжувати навчання із 

значним ступенем автономії. 

СК6  Ум1   

СК7   К1, К2 ВА1, ВА2, ВА3 

СК8 .   ВА1, ВА2, ВА3 

СК9 ЗН1    

СК10  Ум1  ВА1, ВА2, ВА3 

СК11   К1, К2  

СК12   К1, К2 ВА4, ВА5 

СК13  Ум1   

СК14 Зн1, Зн2 Ум1   

Додаткові  програмні компетенції   

ПКд1  Ум1 К1, К2 ВА1, ВА3 

ПКд2 Зн1 Ум1 К2, К3 ВА2, ВА3 

ПКд3  Ум1 К1, К2 ВА1, ВА3, ВА4 
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5. Матриця відповідності програмних компетентностей  
обов’язковим  компонентам освітньо-професійної програми 

Освітні 

компоненти 
Компе-

тентності 
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О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
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О
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О
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О
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Інтеграл
ьна (ІК) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

З
а
г
а
л

ь
н

і 

ЗК1 +  +    + +        +           +  +     + + + + 
ЗК2 +    +               +         +    +     
ЗК3      +     + + +                         
ЗК4              +    +       +          + + + 
ЗК5  +        +                         + + + 

ЗК6    +                    +              
ЗК7         + +       +                  + + + 
ЗК8           +       +    +             + + + 
ЗК9       +                 +      +  +      

ЗК10            + +  +                    + + + 
ЗК11                          +     + +   + + + 
ЗК12   + +           +        + +              
ЗК13                     +  +   +  +     +  + + + 

Ф
а

х
о

в
і 

СК1            + +   +     +       +    +   + + + 
СК2                                      
СК3        +                     +        + 
СК4            + +        + + +      +        + 
СК5                          + +     +  +   + 
СК6      +   +        +                     
СК7         +        +                     
СК8        +      +         +              + 
СК9         +   +   +                       
СК10          +        + + +            +      
СК11            + +  +             + +      + + + 
СК12               +                   + + + + 
СК13                            +   + +   + + + 
СК14                         +     +     + + + 

Д
о

д
а
т
к

о
в

і 
 ПКд1                      +    + +  +  +  + + + + + + 

ПКд2                         +   + +   +  +  + + 

ПКд3                         + + + +  +  + + + + + + 
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6. Матриця відповідності  програмних результатів навчання 

обов’язковим  компонентам освітньо-професійної програми 
Освітні ком-

поненти 

Результа- 

ти навчання 

О
К
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О
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О
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ПРН1  +  +    +          +    +  +               
ПРН2   +  +                  +               
ПРН3         +    + +        +           + +  + + + 
ПРН4         +    + +              +          + 
ПРН5   +          + + +             + +        +  

ПРН6           + + + +                   +  + +  + 
ПРН7    +                          +         
ПРН8      +   +         +                   + 
ПРН9                          +       +  +    
ПРН10        +     +  + +    +   +             + + + 
ПРН11              +              + +           
ПРН12               + +                    + + + 
ПРН13          + + +       + + +               + +  
ПРН14                 +             +   +    +  
ПРН15     +                    +    +   +   + + + + 
ПРН16         +     +           +     +    +    + 
ПРН17                       + +       + +  +     
ПРН18          +       +         +  +    +   + + + 
ПРН19          +         +                 + + + 
ПРН20     +                    +           + +  
ПРН21     +     +    +        + +                 
ПРН22        +    +     +            +       + +  
ПРН23                 +           +        + + + 
ПРН24                        +       +        
ПРН25д                          +    +  + +  + + + + 
ПРН26д                              +  +     + 
ПРН27д                         +    +        + 
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7. Вимоги до наявності внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

 

УДУНТ  несе первинну  відповідальність за якість  послуг з  надання вищої 

освіти.  

Внутрішня система забезпечення  якості  освітньої діяльності та якості 

вищої освіти УДУНТ  передбачає: 

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 УДУНТ та регулярне оприлюднення результатів таких 

оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти;  

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 дотримання академічної доброчесності працівниками та 

здобувачами вищої освіти УДУНТ, у тому числі створення і забезпечення 

функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату. 
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