
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до навчального плану 

 

Код та найменування спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» 

Рівень вищої освіти Бакалавр (перший цикл вищої освіти) 

Спеціалізація  

Освітня програма «Міжнародні економічні відносини» 

Форма навчання денна 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 

місяців 

Навчальний план, затверджений Вченою радою «__» ____20_ р. протокол №__ 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності):      стандарт 

відсутній 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності):     стандарт 

відсутній 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання наявність 

повної загальної середньої освіти. 

 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 

І. Цикл загальної підготовки 

Здатність до розуміння базових 

історичних категорій та концепцій, 

які описують фундаментальну 

природу історичного процесу. 

Визначати головні етапи розвитку 

історичної думки та її основні 

досягнення; визначати базові 

історичні методи. 

Використовувати історичну 

спадщину для формування основ 

світогляду. 

Здатність до усвідомлення базових 

засад соціального буття, 

закономірностей історичного 

процесу. 

Визначати соціально-культурні 

цінності та норми, створені в 

Уміння визначати соціально-

культурні цінності та норми, 

створені в процесі розвитку 

суспільства. 

Застосовувати знання та вміння 

щодо специфіки логічного 

мислення та наукового пізнання у 

процесі професійного 

вдосконалення. 

Творчо та креативно мислити; 

критично оцінювати якість 

інформації. 

Історія України 



процесі розвитку суспільства. 

Застосовувати знання та вміння 

щодо специфіки логічного 

мислення та наукового пізнання у 

процесі професійного 

вдосконалення. 

Творчо та креативно мислити; 

критично оцінювати якість 

інформації. 

II. Цикл професійної підготовки 

Знання і розуміння сутності 

понятійно-категоріального апарату 

міжнародних економічних 

відносин. 

Знання міжнародної системи 

національних рахунків. 

Розуміння економічного змісту 

МЕВ та його місця у фазах 

світового відтворювального 

процесу. 

Знання з ВЕЗ, їх ролі та значення у  

світогосподарських процесах. 

Знання головних міжнародних 

організацій та їх призначення. 

Розуміння концепції сталого 

розвитку та її значення. 

Використовувати знання про світові 

політичні та адміністративні 

системи, діяльність міжнародних та 

неурядових організацій і приймати 

участь у їх діяльності 

Вступ до 

спеціальності 

МЕВ 

Розуміння сутності та процесу 

формування світового 

господарства. 

Уміння проводити діагностику 

ресурсного потенціалу світової 

економіки. 

. 

Здатність використовувати на 

практиці теоретичні положення для 

аналізу світогосподарських 

процесів 

Міжнародна 

економіка 

 

 

 

Ректор                                                                                   І.Є. Цепенда 


