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Профіль освітньої програми зі спеціальності 

292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

Факультет економіки 

Кафедра міжнародної економіки і світових фінансів 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Міжнародні економічні відносини 

Офіційна назва 

освітньої програми 

(англійською мовою) 

International Economic Relations 

 

Ступінь вищої освіти 

та освітня кваліфікація 

мовою оригіналу 

Доктор філософії  

Освітня кваліфікація: Доктор філософії з галузі міжнародні 

відносини за спеціальністю міжнародні економічні відносини 

Кваліфікація в дипломі Ступінь: Доктор філософії 

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини 

Освітня програма: Міжнародні економічні відносини 

Кваліфікація в дипломі 

(англійською мовою) 

Doctor of Philosophy in International Relations by Specialty of 

International Economic Relations 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом доктора філософії, одиничний, термін навчання 4 роки; 

обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми становить 

45 кредитів ЄКТС; 

наукова складова освітньо-наукової програми передбачає 

проведення власного наукового дослідження та оформлення його 

результатів у вигляді дисертації відповідно до законодавства. 

Наявність акредитації - 

Цикл/рівень HPK України – 9 рівень, FQ-EHEA – третій цикл,  

EQF LLL – 8 рівень 

Передумови Наявність ступеня магістра або ОКР спеціаліста за спеціальністю 

«Міжнародні економічні відносини» або спорідненими 

спеціальностями 

Форми навчання денна 

Мова(и) викладання українська 

Термін дії освітньої 

програми 

До проходження первинної акредитації освітньої програми 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

www.dnu.dp.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних і створення нових комплексних знань і їх впровадження у 

професійну практику, шляхом формування та розвитку у здобувачів програмних 

компетентностей, необхідних для розв’язання ними актуальних проблем дослідницько-

інноваційної, професійної та викладацької діяльності у сфері міжнародних економічних 

відносин та відображення їх у власному науковому дослідженні. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

Галузь знань – 29 Міжнародні відносини 

спеціальність – 292 Міжнародні економічні відносини 

Об’єкт(и) вивчення та\або діяльності: функціонування та 



спеціалізація) розвиток міжнародних економічних відносин між суб’єктами 

світового економічного простору в процесі еволюції 

міжнародного співробітництва.  

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих науково-

педагогічних кадрів, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних і створення нових комплексних знань і їх впровадження у 

професійну практику, шляхом формування та розвитку у здобувачів 

програмних компетентностей, необхідних для розв’язання ними 

актуальних проблем дослідницько-інноваційної, професійної та 

викладацької діяльності у сфері міжнародних економічних відносин 

та відображення їх у власному науковому дослідженні. 

Теоретичний зміст предметної області: ґрунтується на 

теоретичних концепціях розвитку міжнародних економічних 

відносин та результатах сучасних наукових досліджень у сфері 

міжнародної економіки; поняття, концепції, принципи 

глобального економічного розвитку та їх використання для 

пояснення закономірностей суспільних відтворювальних процесів 

у їх взаємозв’язку і взаємозалежності на основі міжнародної 

економічної діяльності, міжнародного поділу праці та 

інституційного механізму регулювання в процесі трансформації 

міжнародних економічних відносин та міжнародного 

економічного співробітництва. 

Методи, методики та технології: загально-логічні, теоретичні, 

емпіричні методи наукового пізнання, методи економіко-

математичного моделювання, фінансово-економічного та 

статистичного аналізу; методики оцінювання, моделювання та 

прогнозування розвитку міжнародних економічних відносин на 

різних рівнях у поєднанні із сучасними технологіями. 

Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та 

спеціалізовані інформаційні системи та програмні продукти. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова програма академічна. 

Наукова орієнтація: ґрунтується на інноваційних засадах та 

поглибленні досліджень у сфері теорії і практики міжнародних 

економічних відносин з новітніх тенденцій розвитку світового 

господарства, що сприяє розвитку фахового наукового 

світогляду, проведення наукових досліджень та професійно-

наукової діяльності. 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі 29 – Міжнародні відносини зі 

спеціальності 292 – Міжнародні економічні відносини.  

Ключові слова: глобальна економіка, міжнародні стратегії 

розвитку, фінансова глобалізація, зовнішньоторговельні 

відносини, міжнародна конкурентоспроможність, глобальний 

ринок, стратегічне управління, міжнародна інвестиційна 

діяльність, міжнародна торгівля, митне регулювання 

зовнішньоторговельних операцій, міжнародний бізнес, 

міжнародний менеджмент та маркетинг, сталий розвиток. 

Особливості програми Спрямована на розвиток теоретичної, методологічної та 

прикладної бази міжнародних економічних відносин з 

урахуванням сучасних тенденцій розвитку світового 

господарства, що поглиблює фаховий науковий світогляд і дає 

можливість проведення наукових досліджень та подальшої 

професійно-наукової діяльності. 

 

 



 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники можуть працювати на первинних посадах за 

професіями, визначеними Національним класифікатором 

України: Класифікатор професій ДК 003:2010  

112  Вищі посадові особи державних органів влади  

1120  Вищі посадові особи державних органів влади  

1120.1 Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади  

1120.2 Вищі посадові особи місцевих органів державної влади  

1120.3 Дипломатичні представники 
1210.1  Керівники підприємств, установ та організацій 
1224 Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній 
торгівлі 
1225 Керівники виробничих підрозділів у закладах 
ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення 
1226 Керівники виробничих підрозділів на транспорті, в 
складському господарстві та зв'язку 
1227 Керівники виробничих підрозділів у комерційному 
обслуговуванні 
1228 Керівники виробничих підрозділів у побутовому 
обслуговуванні 
1229 Керівники інших основних підрозділів 
1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів 

державної влади 

1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної 

влади та місцевого самоврядування 

1229.8 Керівні працівники митних органів 

123  Керівники функціональних підрозділів  

1231  Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, 

юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники  

1232  Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових 

відносин  

1233  Керівники підрозділів маркетингу  

1234  Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з 

громадськістю  

1235  Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання  

1236  Керівники підрозділів комп'ютерних послуг  

1237  Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з 

науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники 
1238 Керівники проектів та програм 
1239 Керівники інших функціональних підрозділів 
14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та 
їх підрозділів  
1453 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими 
та непродовольчими товарами та їх ремонті  
1454 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі 
продовольчими товарами  
146 Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності 
147 Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, 
здавання під найом та послуг юридичним особам 
1471 Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю для 
третіх осіб  
1472 Менеджери (управителі) у сфері оренди машин та 
устаткування  
1474 Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок  



149 Менеджери (управителі) в інших видах економічної 
діяльності 
231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 
235 Інші професіонали в галузі навчання 
2351 Професіонали в галузі методів навчання 
2352 Інспектори навчальних закладів 
2359 Інші професіонали в галузі навчання 
241 Професіонали в сфері державної служби, аудиту, 
бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, 
ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та 
інтелектуальної власності 
2413 Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами 
2414 Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки 
підприємств, установ та організацій 
2419 Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, 
ефективності господарської діяльності, раціоналізації 
виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної 
діяльності 
2441 Професіонали в галузі економіки 
2441.1 Наукові співробітники (економіка) 
2441.2 Економісти 
2447 Професіонали у сфері управління проектами та 
програмами 
2447.1 Наукові співробітники (проекти та програми) 
2447.2 Професіонали з управління проектами та програмами 

Подальше навчання Після успішного захисту дисертації може претендувати на 

навчання в докторантурі, брати участь у постдокторських 

програмах.  

Має право продовжувати навчання на другому науковому ступені 

– 10–му кваліфікаційному рівні НРК України 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Поєднання лекційних та практичних занять, самонавчання, 

комптентністно-орієнтоване навчання, практико-орієнтований, 

творчий та міждисциплінарний підходи, консультації з науковим 

керівником із самостійною науково-навчальною роботою. 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, диференційовані заліки, викладацька 

практика, есе, презентації, дисертаційна робота. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність виявляти та розв’язувати комплексні проблеми в сфері 

міжнародних економічних відносин, висувати гіпотези та 

генерувати нові ідеї їх комплексного розв’язання, що передбачає 

глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 

знань у процесі дослідницько-інноваційної діяльності та 

професійної практики. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність до набуття універсальних навичок дослідника: 

пошуку, систематизації і синтезу інформації з різних джерел. 

ЗК 2. Здатність формувати системний науковий світогляд, 

проявляти креативність, продукувати і приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК 3. Здатність до абстрактного, критичного мислення, аналізу та 

синтезу на основі логічних аргументів і перевірених фактів в 

умовах обмеженості часу і ресурсів з урахуванням принципів 

тайм-менеджменту. 

ЗК 4. Здатність демонструвати культуру наукового усного і 

писемного мовлення державною та іноземними мовами при 

оформленні наукових та академічних текстів, демонстрації 

результатів наукових досліджень у ході дискусій та наукової 



полеміки. 

ЗК 5. Здатність працювати в команді дослідників, виявляти 

ініціативу, брати на себе відповідальність, мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети, сповідуючи та дотримуючись 

принципів наукової етики. 

ЗК 6. Здатність до організації та проведення навчальних занять з 

використанням теоретичних та методологічних напрацювань 

власного наукового дослідження.  

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК\ФК) 

СК 1. Здатність демонструвати глибокі знання сучасних 

теоретичних, методологічних та методичних засад 

функціонування і розвитку світового господарства та 

міжнародних економічних відносин. 

СК 2. Здатність до формування наукового цілісного уявлення про 

економічну єдність світу, регуляторні механізми міжнародних 

економічних відносин на національному, регіональному та 

міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів конвергенції і 

дивергенції. 

СК 3. Здатність до аналітичного мислення та практичних навичок 

систематизації інформації з метою обробки великих масивів 

даних, здійснення оцінювання та прогнозування міжнародних 

економічних та соціальних явищ. 

СК 4. Здатність застосовувати інформаційні технології, сучасні 

методи моделювання та прогнозування із використанням новітніх 

прикладних пакетів і програмних продуктів для наукового 

обґрунтування та підтвердження / спростування гіпотез. 

СК 5. Здатність здійснювати публічну апробацію результатів 

досліджень, сприяти їх поширенню в науковій та практичній 

сферах як українською, так і іноземними мовами. 

СК 6. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати 

результати міждисциплінарних наукових досліджень у сфері 

міжнародних економічних відносин та бізнесу. 

 

7 – Програмні результати навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР01. Провадити міждисциплінарні наукові дослідження 

економічних процесів, володіючи належним рівнем 

загальнонаукових компетентностей, які сприяють формуванню 

цілісного наукового підходу, професійної етики та загального 

культурного кругозору. 

ПР02. Демонструвати системний науковий світогляд, уміння 

креативно мислити, формулювати висновки і розробляти 

рекомендації, пропонувати неординарні підходи з використанням 

новітніх технології у розв’язанні поставлених завдань. 

ПР03. Узагальнювати, критично мислити й аналізувати явища та 

проблеми, які вивчаються, проявляти гнучкість у прийнятті 

рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в 

умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах загальнонаукової 

методології. 

ПР04. Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати 

наукові тексти та доповіді, здійснювати публічну апробацію 

результатів досліджень як державною так і іноземними мовами, 

демонструвати усну та письмову комунікацію. 

ПР05. Демонструвати лідерські якості, навички міжособистісної 

взаємодії, вміння працювати в команді дослідників, ефективно 

спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дотримуючись принципів наукової етики. 

ПР06. Знати систему вищої освіти в Україні, специфіку 

професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи; 

використовувати законодавче та нормативно-правове 

забезпечення вищої освіти, сучасні засоби і технології організації 

та здійснення освітнього процесу, різноманітні аспекти виховної 

роботи зі студентами, інноваційні методи навчання. Критично 

оцінювати власні наукові розробки при впровадженні у 

навчальний процес. 

ПР07. Аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, 

науковий доробок вітчизняних та зарубіжних вчених, 

фундаментальні постулати та теорії, парадигми глобального 

економічного розвитку, новітні підходи до функціонування і 

розвитку світового господарства та міжнародних економічних 

відносин. 

ПР08. Мати наукове цілісне уявлення про економічну єдність 

світу, регуляторні механізми міжнародних економічних відносин 

на національному, регіональному та міжнародному рівнях в 

умовах сучасних процесів конвергенції і дивергенції. 

ПР09. Володіти аналітичним мисленням та методиками 

систематизації інформації обробки великих масивів даних, 

оцінювання та прогнозування економічних та соціальних явищ. 

ПР10. Застосовувати інформаційні технології, сучасні методи 

моделювання та прогнозування із використанням новітніх 

прикладних пакетів і програмних продуктів для наукового 

обґрунтування та підтвердження / спростування гіпотез. 

ПР11. Здійснювати публічну апробацію результатів досліджень, 

сприяти їх поширенню в науковій та практичній сферах як 

українською, так і іноземними мовами. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення відповідає чинним Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та 

базується на наступних принципах: 

відповідності наукових спеціальностей науково-педагогічних 

працівників освітнім галузі знань та спеціальності; 

обов’язковості та періодичності проходження стажування і 

підвищення кваліфікації викладачів; 

моніторингу рівня наукової активності науково-педагогічних 

працівників; 

впровадження результатів стажування та наукової діяльності в 

освітній процес. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення навчальних приміщень та 

соціальна інфраструктура університету в повному обсязі 

відповідає чинним Ліцензійним умовам. В освітньому процесі 

використовується для проведення лекцій мультимедійне 

обладнання, для практичних та лабораторних занять обладнання  

спеціалізованих лабораторій (комп’ютерна,   науково-дослідна, 

бібліотека). 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Університет має власний веб-сайт за адресою http://dnu.dp.ua, де 

розміщено інформацію щодо інформаційного та навчально-

методичного забезпечення освітнього процесу. 

Інформаційне забезпечення ґрунтується на використанні ресурсів: 

загально університетських та кафедральних бібліотек, мережі 

Internet з вільним доступом, колекцій цифрового репозиторію.  

http://dnu.dp.ua/


Навчально-методичне забезпечення засновано на розроблених 

для кожної дисципліни робочих навчальних програмах, а також 

програмах практичної підготовки за спеціальністю. В наявності 

завдання для самостійної роботи студентів, методичні 

рекомендації для виконання курсових та дипломних робіт, пакети 

завдань для проведення ректорських та комплексних контрольних 

робіт. Критерії оцінювання знань та вмінь студентів розроблено 

для поточного, семестрового та ректорського контролю з кожної 

дисципліни, а також для підсумкової атестації за спеціальністю. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ДНУ та університетами 

України 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ДНУ та університетами 

інших країн 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе за умови вивчення студентом української мови 

 

2. Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна послідовність 
 

2.1. Перелік компонент ОП 

Код н/д 

 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, практики) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Послідовність 

вивчення, 

семестр 

1 2 3 4 5 

Обов’язкові компоненти  

І Цикл загальної підготовки  

ОК1.1. Філософія та наукова етика 4,0 екзамен 1 

ОК1.2. Іноземна мова 6,0 екзамен 2 

ОК1.3. Інноваційно-дослідницька діяльність 

науковця 

5,0 диф. залік 1 

 15   

ІІ Цикл професійної підготовки  

ОК2.1. Глобальні імперативи розвитку 

економічних і фінансових систем 
6,0 

екзамен 2 

ОК2.2. Сучасні стратегії економічного 

розвитку країн 

6,0 екзамен 3 

ОК2.3. Викладацька практика 3,0 диф. залік 4 

 15   

 15+15=30   

Вибіркові компоненти  

ВК 1 
Дисципліна  1   ФВК/УВК 

5,0 диф. залік 
 

2 

ВК 2. Дисципліна  2   ФВК/УВК 5,0 диф. залік 3 

ВК 3 

Дисципліна  3   ФВК/УВК 

5,0 диф. залік 

 

3 

 

Загальний обсяг обов'язкових компонент 30 (67%) 

Загальний обсяг вибіркових компонент (дисциплін вибору здобувача) 15 (33%) 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 45  

 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 
Курс Семестр Компоненти освітньої програми Кількість Кількість 



компонентів 

за семестр 

компонентів за 

навчальний рік 

1 
1 ОК 1.1, ОК 1.3 2 

5 
2 ОК 1.2, ОК 2.1, ВК1 3 

2 
3 ОК 2.2, ОК 1.2, ВК2, ВК3 3 (4) 

4 (5) 
4 ОК 2.3 1 

3 
Наукова складова 

4 

 

Послідовність засвоєння компонент ОП 
(складається тільки для обов’язкових дисциплін)  

Компонент освітньої програми Наявність передумов до вивчення 

ОК 1.1 Філософія та наукова етика базові знання з філософії 

ОК 1.2 Іноземна мова базові знання з англійської мови 

ОК 1.3 Методологія та організація 

наукового дослідження 

немає 

ОК 2.1 Глобальні імперативи 

розвитку економічних і фінансових 

систем 

базові знання з міжнародних економічних відносин 

ОК 2.2 Сучасні стратегії 

економічного розвитку країн 

базові знання з міжнародних економічних відносин 

ОК 2.3 Викладацька практика знання предметної області, після ОК1.3 Методологія 

та організація наукового дослідження, ОК2.1 

Глобальні імперативи розвитку економічних і 

фінансових систем, ОК2.2 Сучасні стратегії 

економічного розвитку країн 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

     Атестація здобувачів освітнього рівня доктора філософії 

здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної роботи 

(дисертації).  

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання 

здобувачем його індивідуального навчального плану та 

індивідуального плану наукової роботи. 

Вимоги до 

дисертаційної 

роботи 

(дисертації) на 

здобуття ступеня 

доктора філософії 

     Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним 

розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального 

наукового завдання в галузі Міжнародні відносини або на межі кількох 

галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань 

відповідної галузі (галузей) та оприлюднені у відповідних публікаціях. 

Дисертаційна робота не повинна містити академічного плагіату, 

фальсифікації, фабрикації. 

   Дисертаційна робота має бути оприлюднена на сайті закладу вищої 

освіти. 

   Дисертаційна робота має відповідати іншим вимогам, встановленим 

законодавством.  

 

 

 

 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 



компонентам освітньої програми 

 
 

О
К

 1
.1

 

О
К

 1
.2

 

О
К

 1
.3

 

О
К

 2
.1

 

О
К

 2
.2

 

О
К

 2
.3

 

В
К

 1
 

В
К

 2
 

В
К

 3
 

ЗК 1. +  +       

ЗК 2.   +   +    

ЗК 3. +  +   +    

ЗК 4.  +    +    

ЗК 5.  +    +    

ЗК 6.      +    

СК 1.    + +     

СК 2.    + +  + + + 

СК 3.    + +  + +  

СК 4.   +      + 

СК 5.   + +      

СК 6.   +      + 

 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПР) 

відповідними компонентами освітньої програми 

 
 

О
К

 1
.1

 

О
К

 1
.2

 

О
К

 1
.3

 

О
К

 2
.1

 

О
К

 2
.2

 

О
К

 2
.3

 

В
К

 1
 

В
К

 2
 

В
К

 3
 

ПР 1. +  +  + +    

ПР 2.   + +  +    

ПР 3.    +  +    

ПР 4.  + +   +    

ПР 5.   +   +    

ПР 6.   +   +   + 

ПР 7. +  +  +  +   

 ПР 8.    + +  + +  

ПР 9.    +    + + 

ПР 10.         + 

ПР 11.  + +       

 

 

 

 Т.в.о. завідувача кафедри  

міжнародної економіки і світових фінансів, 

к.е.н., доцент                                                                             Краснікова Н.О. 


