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Мета програми 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з міжнародних 

економічних відносин, міжнародної логістики і митної справи (галузь знань 

29 «Міжнародні відносини»; спеціальність 292 «Міжнародні економічні 

відносини») є документом, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних 

дисциплін і логічну послідовність їхнього вивчення, кількість кредитів ECTS, 

необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 

навчання (компетентності), якими має володіти здобувач відповідного 

ступеня вищої освіти. 

Ця освітньо-професійна програма встановлює: 

 обсяг навчання, його нормативний термін; 

 вимоги до рівня освіти та професійного відбору вступників; 

 нормативну та варіативну частини змісту навчання за спеціальністю 

292 «Міжнародні економічні відносини», інформаційний обсяг та рівень 

засвоєння у процесі підготовки відповідно до кваліфікаційних вимог; 

 рекомендований перелік навчальних дисциплін підготовки фахівців та 

компетентності, що вони формують; 

 форми атестації здобувачів вищої освіти. 

 

Обсяг програми – 240 кредитів ECTS 

Нормативний термін навчання – 4 роки 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

програмою, і вимоги до професійного відбору вступників. 



 

Особа має право здобувати ступінь вищої освіти бакалавр з міжнародних 

економічних відносин, міжнародної логістики і митної справи за умови 

наявності в неї повної загальної середньої освіти. Прийом на навчання для 

здобуття ступеня вищої освіти бакалавр з міжнародних економічних 

відносин, міжнародної логістики і митної справи здійснюється на основі 

повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їх творчих та/або фізичних 

здібностей з урахуванням середнього балу документа про повну загальну 

середню освіту. 
 

Результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти. 

  

Загальні компетентності бакалавра з міжнародних економічних відносин, 

міжнародної логістики і митної справи: 

 здатність до безперервного та актуального навчання; 

 уміння застосовувати знання на практиці; 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 здатність адаптуватися та діяти в нових ситуаціях; 

 міжособистісні навички та вміння взаємодіяти; 

 здатність генерувати нові ідеї; 

 уміння спілкуватися усно та письмово першою іноземною мовою; 

 здатність приймати обґрунтовані рішення; 

 здатність до критики та самокритики; 

 навички використання інформаційно-комунікаційних технологій; 

 уміння працювати в команді; 

 знання та розуміння предметної області, професії; 

 здатність діяти на основі етичних правил поведінки; 

 уміння знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з 

різноманітних джерел; 

 уміння ідентифікувати, формулювати та розв’язувати проблеми, 

пов’язані з професійною діяльністю; 

 уміння та навички спілкування другою іноземною мовою ; 

 розуміння та повага до різноманітності та мультикультурності; 

 уміння планувати та управляти робочим часом; 

 здатність працювати автономно; 

 визначеність і наполегливість у постановці задач та здатність взяти на 

себе відповідальність; 

 здатність діяти з урахуванням соціальної відповідальності та 

громадянських зобов’язань; 

 уміння працювати в міжнародному контексті; 

 уміння спілкуватися з експертами з інших галузей знань; 



 здатність до підприємницького мислення та вміння взяти на себе 

ініціативу; 

 розуміння відповідальності щодо збереження навколишнього 

середовища; 

 уміння мотивувати людей та досягати спільних поставлених цілей. 

 розуміння зобов’язань щодо трудової безпеки; 

 уміння розробляти та управляти проектами; 

 уміння управляти якістю виконуваної роботи; 

 вміння використовувати підходи до дослідження та планування 

постачальницької, виробничої, збутової, транспортної, складської діяльності; 

 здатність і готовність приймати участь у регулюванні, контролюванні, 

управлінні та виконанні зовнішньоекономічної діяльності підприємства, 

співпраці і з митними органами. 

 

Фахові компетентності бакалавра з міжнародних економічних відносин, 

міжнародної логістики і митної справи: 

 володіння методами економічного та математичного аналізу в галузі 

світового господарства та міжнародних економічних відносин; 

 вільне володіння іноземною мовою, в тому числі мовою професійного 

спілкування; 

 розуміння закономірностей, особливостей і тенденцій світової 

економіки; 

 здатність аналізувати історію розвитку світової економіки, її сучасний 

стан та  функціонування міжнародних економічних відносин;  

 уміння визначати перспективи розвитку економічних відносин між 

державами; 

 володіння принципами, на яких будується зовнішньоекономічна 

діяльність України та країн світу;  

 розуміння сутності міжнародної економічної інтеграції, основ, на яких 

розвиваються економічні відносини між різними державами; 

 здатність управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств 

та їх підрозділів;  

 уміння організовувати зовнішньоторговельну діяльність, 

зовнішньоторговельні операції, аналізувати та прогнозувати кон’юнктуру 

світових та регіональних ринків товарів та послуг; 

 здатність організації та здійснення дипломатичного прийому, візиту 

на високому і найвищому рівнях; 

 уміння використовувати в комунікаціях, переговорах правила 

дипломатичного протоколу та етикету 

 володіння технікою ведення дипломатичних та комерційних 

переговорів; 

 уміння здійснювати облік, валютно-фінансове та банківське 

обслуговування зовнішньоекономічних операцій; 



 розуміння сутності, особливостей формування та розвитку 

міжнародних валютно-кредитних відносин; 

 уміння визначати доцільність проведення операцій на фондовому 

ринку, інвестицій у цінні папери, трастових, лізингових, факторингових та 

фінансових операцій з іпотекою; 

 здатність використовувати на практиці теоретичні положення для 

аналізу та визначення ефективності проведення фінансових операцій; 

 здатність оцінювати інвестиційну привабливість країни, регіону, 

галузі та підприємства; 

 володіння знаннями українського права і законодавства, Конституції 

України; директивних документів Верховної Ради і Кабінету Міністрів 

України з питань зовнішньоекономічних відносин між державами; 

 володіння принципами функціонування політичної системи, 

економічного розвитку як українського суспільства, та інших держав світу; 

 розуміння системи державних органів, структури, функцій, 

компетенцій і порядку діяльності регулювання економічних та правових 

відносин між державами; 

 володіння знаннями економічних законів та закономірностей, що 

діють в просторовій організації світової економіки та міжнародних 

відносинах; 

 володіння декларативними і процедурними знаннями в сфері 

міжнародних перевезень та керування потоками; 

 організація митної системи країн світу, регулювання митних режимів; 

 розробка програм щодо участі України в міжнародно-правовому 

співробітництві та регулювання митної справи в рамках інтеграційних 

об'єднань світу; 

 регулювання міжнародних економічних відносин з точки зору 

перетину кордонів на налагодження логістичного середовища всесвіту. 

 

Перелік нормативних модулів (навчальних дисциплін і практик) та 

дисциплін спеціалізації 
1 семестр 

Модуль (навчальна 

дисципліна, 

практика) 

К-ть 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Компетентності та результати 

навчання  

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Історія України 3 Екзамен – розуміння історіософських 

концепцій формування та розвитку 

українського етносу; 

– знання основних закономірностей, 

суті, наслідків етапів і процесів 

українського державотворення; 

– здатність використовувати 

теоретичні положення для аналізу 

еволюції, закономірностей, 

визначальних тенденцій та 



ефективності розвитку державності 

України 

Цикл фундаментальної підготовки 

Математика для 

економістів 

5 Екзамен, 

контрольна 

робота 

– розуміння сучасних підходів, 

методичних інструментів 

оцінювання та оптимізації 

ефективності функціонування 

економічних систем; 

– здатність використовувати 

математичний апарат для освоєння 

теоретичних основ і практичного 

використання методів економічних 

досліджень; 

– уміння використовувати 

професійно-профільовані знання в 

галузі математики для статистичної 

обробки даних і математичного 

моделювання економічних процесів. 

Основи наукових 

досліджень та 

інформаційної 

культури 

3 Залік, 

контрольна 

робота 

– знання основ методології 

наукових досліджень, тенденцій та 

особливостей сучасного розвитку 

науки в Україні та інших країнах 

світу; 

основних видів, структури та 

особливостей оформлення наукових 

праць; 

– здатність проводити наукові 

дослідження 

Основи економічної 

теорії 

3 Екзамен – знання понятійно-категоріального 

апарату та основних наукових шкіл 

економічної теорії; 

– здатність використовувати на 

практиці положення економічної 

теорії для аналізу сучасних процесів 

світового господарства та 

міжнародних економічних відносин 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Країнознавство 5 Залік  – знання історії,  демографії, 

економіки, політичного устрою 

країн світу; 

– здатність аналізувати історичні 

корені виникнення конкретних 

ситуацій в міжнародних відносинах 

України з іншими країнами світу 

Іноземна мова 7 Залік  – знання граматики для усного 

мовлення та письмового викладу 

інформації; 

– уміння використовувати форми і 

конструкції, що характерні для мови 

ділового-професійного спілкування; 

– здатність роботи з іншомовними 

джерелами професійно-виробничого 



характеру 

Вступ до спеціальності 

МЕВ 

4 Екзамен – 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. 

2 семестр 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Країнознавство 6 Екзамен, 

індивідуальні 

завдання 

див. в попередньому семестрі 

Іноземна мова 7 Екзамен див. в попередньому семестрі 

Дисципліни спеціалізації «Міжнародна логістика і митна справа» 

Економіка України 3 Екзамен – розуміння особливостей розвитку і 

функціонування економіки України 

в умовах глобального економічного 

середовища; 

– уміння опрацьовувати 

інформацію, яка характеризує 

сучасний стан і перспективи 

розвитку економіки України; 

– здатність використовувати 

професійно-профільовані знання й 

практичні навички для аналізу рівня 

розвитку економіки України та 

пошуку шляхів підвищення її 

конкурентоспроможності 

Система технологій 3 Залік, 

контрольна 

робота 

– розуміння сутності промислового 

виробництва як основи 

економічного розвитку світового 

господарства і суспільства у цілому; 

– здатність до оцінювання потреб 

виробництва в матеріальних і 

енергетичних ресурсах для сталого 

функціонування підприємства; 

– уміння використовувати 

професійно-профільовані знання й 

практичні навички при аналізі 

технологічних процесів і 

характеристик технологічних  

систем як економічних об’єктів   

Міжнародні організації 3 Залік  – розуміння ознак міжнародної 

організації та їх типології; 



– знання способів створення 

міжнародних організацій та 

припинення членства у міжнародній 

організації;  

– вміти аналізувати статутні 

документи міжнародних 

організацій;  

– здатність робити аналіз діяльності 

міжнародних організацій та 

практики застосування міжнародних 

актів у їх діяльності. 

Макроекономіка та 

мікроекономіка 

4 Залік  – розуміння понятійно-

категоріального апарату мікро-та 

макроекономіки, знання механізму 

прийняття оптимальних рішень 

мікро-та макроекономічними 

системами в умовах обмеженості 

ресурсів; 

– уміння самостійно аналізувати 

діяльність суб’єктів економічної 

діяльності на мікро-та макрорівнях з 

метою забезпечення економічної 

вигоди в різних моделях ринку; 

– здатність використовувати на 

практиці теоретичні положення для 

проведення мікро-та 

макроекономічних досліджень  

Товарознавство 3 Екзамен – застосовувати нормативну 

документацію, національні та 

міжнародні стандарти; 

– управління зберіганням та 

транспортуванням товарів згідно 

вимог нормативно-технічної 

документації; 

– проводити експертизу різних груп 

товарів; 

– застосовувати інструменти 

маркетингу, досліджувати та 

підвищувати 

конкурентоспроможність товарів; 

– розробляти і застосовувати 

принципи, методи і засоби 

управління якістю та асортиментом 

товарів. 

3 семестр 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Іноземна мова 7 Залік  див. в попередньому семестрі 

Світова економіка 6 Екзамен, 

індивідуальні 

завдання 

– 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 

інформація та 

інформаційно-

аналітична діяльність 

5 Екзамен – знання змісту і методології 

інформаційно-аналітичної 

діяльності; 

– уміння розробки аналітичних 

прогнозів у галузі міжнародних 

відносин; 

– здатність використовувати на 

практиці теоретичні положення та 

методи міжнародної інформації для 

інформаційно-аналітичної 

діяльності в закордонних установах 

4 семестр 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Філософія 3 Екзамен – розуміння форм, методів 

наукового пізнання, законів 

діалектики, системи філософських 

категорій; 

– уміння провадити моделювання 

філософських проблем; 

– здатність використовувати 

теоретичні положення для аналізу 

практичного способу людського 

буття в природному та соціальному 

культурному просторі  

Цикл професійної та практичної підготовки 

Іноземна мова 6 Екзамен див. в попередньому семестрі 

Економіка 

підприємства 

4 Екзамен – навички застосування науково-

обґрунтованих методів аналізування 

та прогнозування розвитку 

підприємств та організацій; 

– уміння виконувати організаційно-

управлінську та інформаційно-

аналітичну роботу в напрямку 

формування виробничих фондів 

підприємства та аналізувати 

ефективність їх використання; 

– здатність використовувати 

професійно-профільовані знання й 

практичні навички в процесах  

управління фінансово-

господарською діяльністю 

підприємств 

Дисципліни спеціалізації «Міжнародна логістика і митна справа» 

Основи митної справи 4 Екзамен, 

контрольна 

робота 

– розуміння принципів митної 

діяльності; 

– отримання навичок роботи з 

основними нормативно-правовими 

актами та довідковими матеріалами, 



чинних стандартів, інструкцій, 

офіційних класифікаторів товарів та 

інших нормативно-розпорядчих 

документів у митній діяльності; 

– знання основ діяльності митних 

органів, ланцюги підпорядкування. 

Основи логістики 3 Залік – вивчення зовнішньої політики, 

матеріальні, фінансові і трудові 

ресурси об’єкта управління, аналіз 

ринку, конкуренції, кон’юнктури і 

пошук альтернативних стратегій 

розвитку об’єкта управління;  

– складання тактичних планів, 

контроль за їхнім виконанням, 

відстежування ресурсів та 

розроблення управлінських рішень; 

– визначення методології 

управління (планування, організації 

і контролю) процесом переміщення 

та зберігання у сфері заготівлі 

сировини і матеріалів,) і доставки 

готової продукції до кінцевого 

споживача. 

5 семестр 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Іноземна мова і 

переклад 

5 Залік – розуміння мови міжнародних 

документів, дипломатії, права, 

економіки, бізнесу; 

– навички дипломатичного 

листування;  

-здатність використовувати 

іноземну мову в практичній 

діяльності за спеціальністю; 

– знання лексичних та граматичних 

особливостей перекладу; 

– уміння здійснення усного і 

письмового перекладу; 

-практичні навички здійснення 

послідовного і синхронного 

перекладу. 

Міжнародні економічні 

відносини 

5 Екзамен  – розуміння сутності та форм прояву 

міжнародних економічних відносин; 

– здатність використовувати на 

практиці теоретичні положення для 

аналізу міжнародного руху капіталу 

та його основних форм, прямих і 

портфельних зарубіжних інвестицій, 

основних  зрушень у географічному 

розміщенні виробництва країн світу, 

галузевій структурі зовнішньої 

торгівлі, іноземних інвестицій, 

міграції робочої сили, 



технологічного обміну тощо; 

– уміння аналізувати об’єктивні 

передумови виникнення та зміст 

глобальних проблем, їх 

класифікацію, основні напрями та 

роль міжнародних організацій у 

вирішенні глобальних проблем, 

діяльність транснаціональних 

корпорацій; 

– здатність використовувати 

професійно-профільовані знання у 

практичній діяльності у сфері 

міжнародних економічних відносин 

Міжнародне публічне і 

приватне право 

5 Екзамен, 

контрольна 

робота 

– розуміння поняття міжнародного 

публічного і приватного права, їх 

характерних рис та місця у системі 

права і законодавства; 

– здатність використовувати у своїй 

діяльності норми міжнародного 

публічного і приватного права 

Економіко-

математичне 

моделювання 

світогосподарських 

процесів 

4 Екзамен, 

контрольна 

робота 

– уміння використовувати 

математичний апарат для освоєння 

теоретичних основ і практичного 

використання методів економічних 

досліджень; 

– здатність використовувати 

професійно-профільовані знання в 

галузі економіко-математичного 

моделювання для статистичної 

обробки даних і математичного 

моделювання світогосподарських 

процесів; 

– уміння використовувати 

спеціалізовані концептуальні 

знання, набуті у процесі навчання на 

рівні новітніх досягнень, які є 

основою для оригінального 

мислення та інноваційної діяльності, 

зокрема в контексті дослідницької 

роботи 

6 семестр 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Іноземна мова і 

переклад 

6 Екзамен див. в попередньому семестрі 

Міжнародні економічні 

відносини 

5 Екзамен, 

індивідуальні 

завдання 

див. в попередньому семестрі 

Облік і аналіз ЗЕД 3 Екзамен, 

контрольна 

робота 

– уміння складати бухгалтерську та 

оперативну звітність, обчислювати 

показники зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства, організації 

та установи; 



– уміння здійснювати контроль за 

раціональним формуванням та 

використанням централізованих та 

децентралізованих грошових фондів 

підприємства при здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності; 

– здатність застосовувати знання та 

вміння для розв’язання якісних та 

кількісних задач при аналізі 

зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства; 

Зовнішньоекономічна 

практика 

5 Залік – здатність використовувати 

теоретичні знання, уміння і навички 

в галузі соціально-економічних та 

професійно-профільованих 

дисциплін на практиці 

зовнішньоекономічної діяльності 

Дисципліни спеціалізації «Міжнародна логістика і митна справа» 

Управління ЗЕД  3 Екзамен – розуміння сутності та наслідків 

процесів, що відбуваються на 

мезорівні економічної системи, 

включаючи галузеві ринки, 

мережеві структури, групові та 

корпоративні взаємозв’язки, що 

впливають на суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності; 

– вміння визначати стратегічні та 

тактичні цілі ЗЕД та розробляти 

комплекс заходів щодо їх 

досягнення; 

– здатність діагностувати якісні та 

кількісні показники, які 

відображають аналітичну динаміку 

функціонування підприємства-

суб’єкта зовнішньоекономічної 

діяльності; 

– здатність використовувати 

професійно-профільовані знання й 

практичні навички в процесах 

управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємств; 

Міжнародна логістика 3 Залік – оптимізація руху матеріальних, 

фінансових та інформаційних 

потоків, що відбуваються на 

міжнародному рівні; 

– забезпечення ефективного 

формування міжнародних 

логістичних систем, асоціацій чи 

союзів; 

– підвищення якості логістичного 

сервісу на міжнародному рівні, в 

тому числі транспортно-



експедиторське обслуговування на 

міжнародних ринках. 

7 семестр 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Іноземна мова і 

переклад 

5 Залік див. в попередньому семестрі 

Логістика 3 Екзамен – розуміння базових основ 

організації та проектування 

логістичних систем різних 

інтеграційних рівнів; 

– здатність використовувати 

професійно-профільовані знання, 

уміння й навички для аналізування, 

оцінювання і проектування 

логістичних процесів та систем; 

– уміння реалізувати концепції 

логістичного планування та 

управління транспортними 

процесами, стійкого 

функціонування і розвитку 

транспортної інфраструктури, 

оволодіти технологією руху 

матеріальних потоків та основними 

принципами логістичного 

управління, оцінити роботу 

сучасних терміналів та їх 

економічну ефективність; 

– навички застосування набутих 

знань до аналізу міжнародної 

логістичної діяльності в 

глобальному та регіональному 

вимірі, визначення місця та 

завдання України у світовій та 

європейській транспортно-

логістичній інтеграції, 

координування міжнародних 

матеріальних потоків. 

Перекладацька 

практика (навчальна) 

без відриву 

5 Залік – уміння провадити прямий і 

зворотний переклад документів з 

іноземної мови 

Дисципліни спеціалізації «Міжнародна логістика і митна справа» 

Митна експертиза 3 Екзамен – вирішення цілого комплексу 

загальних задач фіскального, 

контрольного, економічного, 

правоохоронного, статистичного та 



захисного характеру; 

– уміння проводити оцінювання та 

експертизу продукції, товарів і 

послуг на міжнародних ринках; 

– уміння проектувати системи 

експертизи товарів; 

– проведення експертизи 

товарів/послуг на міжнародних 

ринках з урахуванням адекватної 

оцінки зовнішнього середовища; 

– вміння приймати оптимальні 

управлінські рішення з урахуванням 

особливостей митного  перетину 

кордонів. 

8 семестр 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Іноземна мова і 

переклад 

6 Екзамен див. в попередньому семестрі 

Теорія і практика 

зовнішньої торгівлі 

4 Екзамен, 

контрольна 

робота 

– розуміння наукових методів 

організації та управління процесами 

у міжнародній торгівлі, теоретичних 

основ та практики нормативно-

правового забезпечення 

зовнішньоторговельної діяльності; 

– володіння навичками оцінювання, 

формулювання та обрання 

оптимальної зовнішньоторговельної 

стратегії з урахуванням 

прийнятного рівня ризику, 

оцінювання її ефективності; 

– здатність організовувати та 

проводити зовнішньоторговельні 

операції; 

– здатність аналізувати кон’юнктуру 

світових ринків товарів та послуг; 

– здатність використовувати 

професійні знання й практичні 

навички у процесі вироблення 

раціональних управлінських рішень 

у зовнішньоторговельній сфері 

Міжнародні фінанси 4 Екзамен – розуміння сутності, особливостей 

формування та розвитку 

міжнародних валютно-кредитних 

відносин; 

– уміння визначати доцільність 

проведення операцій на фондовому 

ринку, інвестицій у цінні папери, 

трастових, лізингових, 

факторингових та фінансових 

операцій з іпотекою; 

– здатність використовувати на 

практиці теоретичні положення для 



аналізу та визначення ефективності 

проведення фінансових операцій 

Виконання дипломної 

роботи з захистом в ЕК 

5  – здатність використовувати 

професійно-профільовані знання, 

уміння й навички для аналізування, 

оцінювання і прогнозування 

світогосподарських процесів у 

дослідницькій роботі 

Комплексний 

атестаційний екзамен 

за фахом МЕВ 

  – здатність використовувати 

теоретичні положення та 

професійно-профільовані знання у 

сфері світового господарства і 

міжнародних економічних відносин 

Дисципліни спеціалізації «Міжнародна логістика і митна справа» 

Стандартизація та 

сертифікація товарів та 

послуг 

3 Залік – регулювання діяльності в 

управлінні якістю, правове 

забезпечення принципів 

стандартизації і сертифікації в світі 

та в Україні; 

– створення системи нормативної 

документації, яка визначає 

прогресивні вимоги до 

продукції/послуг на міжнародних 

ринках; 

– контроль забезпечення єдності і 

правильності вимірювання на 

міжнародних ринках. 
 

Перелік модулів (навчальних дисциплін і практик) за вибором студента  
3 семестр 

Модуль 

(навчальна 

дисципліна, 

практика) 

К-ть 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Компетентності та результати 

навчання  

Цикл фундаментальної, гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Міжфакультетська 

дисципліна 1 

3 Залік   

Цикл професійної та практичної підготовки 

Пакет 1    

Правознавство 3 Екзамен  – знання прав, свобод та обов’язків 

людини і громадянина; 

– розуміння правового статусу та 

повноважень Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів 

України, органів виконавчої влади різних 

рівнів, органів місцевого самоврядування 

в України; 

– уміння використовувати теоретичні 

положення та знання для прийняття 

рішень у галузі цивільного права 

Інформаційні 

системи i 

3 Залік – орієнтуватися в нормативно-правовій 

базі щодо митної справи в Україні, 



технології в митній 

справі 

використовувати основні законодавчі 

документи з питань митної справи в 

практичній діяльності використовуючи 

ресурси Інтернету; визначати код і 

найменування товару відповідно до 

УКТЗЕД; 

– працювати з митними класифікаторами 

світу; 

– оформлювати митні документи,     

заповнювати митну декларацію та 

декларацію митної вартості відповідно до 

умов зовнішньоекономічної операції. 

Друга іноземна 

мова (німецька або 

французька або 

іспанська) 

3  – ознайомлення із національними, 

культурними традиціями носіїв мови, 

збагачення знаннями мовленнєвої та 

немовленнєвої поведінки представників 

іншої культури; 

– формування рис полікультурної 

особистості, що дає можливість брати 

участь у міжкультурному спілкуванні; 

– спілкування двома іноземними мовами 

на професійному рівні, вести бесіди, 

складати ділові папери. 

Пакет 2    

Порівняльне 

адміністративне 

право 

3 Екзамен  – опанування навичок адміністративного 

регулювання, аналіз змісту конституцій 

сучасних країн світу; 

– набуття знань щодо функціонування 

публічних організацій за кордоном у 

провідних країнах світу; 

– здатність оцінювати національні 

проблеми,  використовуючи елементи 

зарубіжного досвіду. 

Інформаційні 

системи та 

технології в 

логістиці 

3 Залік – робота з основними законодавчими 

документами з питань інформаційних 

систем та технологій у логістиці; 

– знати термінологію скорочень в даній 

галузі; 

– організація та структура Єдиної 

автоматизованої інформаційної системи 

Держмитслужби (ЄАІС); 

– організація та структура 

автоматизованої системи митного 

оформлення (АСМО); 

– порядок збирання, оброблення, 

створення, накопичення, аналіз, 

передавання та зберігання інформації у 

сфері митної справи, для перетину 

кордонів країн світу. 

Друга іноземна 

мова (німецька або 

французька або 

3  див. в попередньому семестрі 



іспанська) 

4 семестр 

Цикл фундаментальної, гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Міжфакультетська 

дисципліна 2 

3 Залік   

Цикл професійної та практичної підготовки 

Пакет 1    

Друга іноземна 

мова (німецька або 

французька або 

іспанська) 

3 Залік  див. в попередньому семестрі 

Технічні засоби 

митного контролю 

4 Залік, 

контрольна 

робота 

– вдосконалення обліку наявності і 

визначення потреб у технічних засобах 

митні установи України, орієнтуючись на 

закордонний досвід; 

– забезпечення високопродуктивного, 

ефективного митного контролю вантажів, 

транспортних засобів , речей осіб, які 

прямують через кордони країн світу; 

– комплексне дослідження правових 

основ митного контролю в ракурсі 

введення його нових форм і принципів на 

монографічному рівні. 

Пакет 2    

Друга іноземна 

мова (німецька або 

французька або 

іспанська) 

3 Залік  див. в попередньому семестрі 

Організація 

процесів та систем 

транспортних 

перевезень 

4 Залік, 

контрольна 

робота 

– набуття знань в області раціональної 

організації транспортного процесу 

доставки; 

– планування та вибір ефективного 

рухомого складу та забезпечення 

раціональних маршрутів руху 

транспортних засобів, потоків інформації, 

визначення показників їх роботи;  

– формування раціональної структури 

парку рухомого складу; 

– організації роботи рухомого складу при 

виконанні міжнародних  перевезень. 

5 семестр 

Цикл фундаментальної, гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Міжфакультетська 

дисципліна 3 

3 Залік   

Цикл професійної та практичної підготовки 

Пакет 1    

Друга іноземна 

мова (німецька або 

французька або 

іспанська) 

3  див. в попередньому семестрі 

Організація 

боротьби з 

4 Екзамен, 

контрольна 

– проведення заходів із запобігання та 

протидії контрабанді, боротьби з 



митними 

порушеннями 

робота порушеннями митних правил;  

– організація взаємодії та обміну 

інформацією з державними органами 

інших держав відповідно до 

законодавства України та міжнародних 

договорів; 

– виявлення причин та умов, які сприяли 

скоєнню митних правопорушень, 

вживання заходів щодо їх усунення, 

запобігання правопорушень і зміцнення 

правопорядку та законності. 

Пакет 2    

Друга іноземна 

мова (німецька або 

французька або 

іспанська) 

3  див. в попередньому семестрі 

Складська 

логістика та 

управління 

запасами 

4 Екзамен, 

контрольна 

робота 

– забезпечення єдиного і безперервного 

процесу постачання структурних одиниць 

на всіх рівнях ієрархії;  

– забезпечення ефективного 

функціонування і безумовного виконання 

поставлених планових завдань 

міжнародними логістичними ланцюгами; 

– вирішенні задач управління 

матеріальними потоками, з урахуванням 

елементів складської інфраструктури 

країн світу. 

6 семестр 

Цикл фундаментальної, гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Міжфакультетська 

дисципліна 4 

3 Залік   

Цикл професійної та практичної підготовки 

Пакет 1    

Друга іноземна 

мова (німецька або 

французька або 

іспанська) 

3 Залік  див. в попередньому семестрі 

Пакет 2    

Друга іноземна 

мова (німецька або 

французька або 

іспанська) 

3 Залік  див. в попередньому семестрі 

7 семестр 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Пакет 1    

Друга іноземна 

мова (німецька або 

французька або 

іспанська) 

3  див. в попередньому семестрі 

Митні платежі 5 Екзамен – розраховувати митну вартість товарів та 

загальнодержавні податки;  

– використовувати різні методи 



визначення митної вартості товарів, які 

перетинають митний кордон України;  

– заповнювати митні декларації різних 

типів;  

– оцінювати можливості державного 

регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності;  

– використовувати економічні переваги 

митних режимів під час декларування 

товарів, які перетинають митний кордон 

України. 

Менеджмент 

митної справи 

5 Екзамен, 

контрольна 

робота 

– визначення характеристик кожного 

етапу діяльності митних органів та 

підпорядкованість їх в Україні; 

– ідентифікувати головні проблеми та 

переваги розвитку митної справи в 

Україні, орієнтуючись на досвід 

провідних країн світу; 

– формувати комунікаційну стратегію 

щодо розвитку митної діяльності України 

на світовому просторі; 

– здатність до самостійного приймання 

управлінських рішень, здатність нести 

відповідальність за їх реалізацію. 

Пакет 2    

Друга іноземна 

мова (німецька або 

французька або 

іспанська) 

3  див. в попередньому семестрі 

Фінансові потоки в 

логістичних 

системах 

5 Екзамен  – набуття  практичних вмінь з управління 

фінансовою стійкістю логістичної 

системи за рахунок оптимізації 

фінансових потоків;  

– управління ризиками фінансових 

потоків логістичних систем;  

–планування фінансових потоків і 

бюджетування в логістичних системах;  

– використання практичного 

інструментарію щодо контролю за 

фінансовими потоками в логістичних 

системах. 

Економіка 

логістики 

5 Екзамен, 

контрольна 

робота 

– аналізувати економічні аспекти 

логістичної діяльності; 

– оцінювати вплив логістики на 

результати діяльності;  

– виявлення резервів підвищення 

економічної ефективності проектованих і 

діючих логістичних систем світу. 

8 семестр 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Пакет 1    

Друга іноземна 3 Екзамен див. в попередньому семестрі 



мова (німецька або 

французька або 

іспанська) 

Митна логістика 3 Залік – оформлення експортно-імпортних 

операцій, роль і значення митних 

режимів, роль митних процедур в 

логістиці; 

– митно-тарифне регулювання при 

експорті та імпорті товарів, митне 

оформлення товарів і транспортних 

засобів; 

– самостійно оформлювати документи 

для супроводу вантажу та митне 

очищення; 

– самостійно управляти потоками митної 

переробки вантажів; 

– самостійно користуватися сучасними 

програмними продуктами для 

оформлення експортно-імпортних 

операцій. 

Митне право 3 Залік – регулювати управлінські відносини при 

здійсненні митної справи; 

– надання адміністративних 

(управлінських) та цивільно-правових 

послуг при перетині кордонів; 

– проведення митної політики та успішної 

реалізації налагодження міжнародних 

відносин саме через наявність правового 

механізму у митній сфері. 

Пакет 2    

Друга іноземна 

мова (німецька або 

французька або 

іспанська) 

3 Екзамен див. в попередньому семестрі 

Ризики в логістиці 3 Залік  – проводити розрахунок прогнозних 

оцінок; 

– прийняття рішень про вибір методу 

прогнозування виникнення ризиків; 

– здатність змінювати модель 

прогнозування через появу нових даних. 

Правове 

забезпечення 

логістики 

3 Залік – правове забезпечення під час 

планування та координації бізнес-

процесів, пов’язаних із закупівлею, 

транспортуванням, зберіганням, 

здійснення комерційного обміну; 

– правове регулювання міжнародних 

економічних відносин як з нормативними 

джерелами господарського права 

України, так і з міжнародними 

договорами та іншими міжнародними 

актами стосовно надання логістичних 

послуг. 



 

Система атестації здобувачів вищої освіти. 

Метою атестації є встановлення відповідності засвоєних здобувачами 

вищої освіти певного рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей 

вимогам освітньо-професійної програми та тимчасового стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». 

Атестація осіб, які здобувають ступінь вищої освіти бакалавр з 

міжнародних економічних відносин, міжнародної логістики і митної справи, 

здійснюється екзаменаційною комісією після повного виконання навчального 

плану за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». 

Система атестації включає: 

1. Комплексний атестаційний екзамен за фахом «Міжнародні економічні 

відносини» 

2. Захист в ЕК дипломної роботи. 

Зміст дипломної роботи повинен відповідати конкретним професійним 

та соціально-професійним завданням. 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна на підставі 

рішення екзаменаційної комісії присвоює особі, яка успішно виконала 

освітньо-професійну програму підготовки бакалавра за спеціальністю 292 

«Міжнародні економічні відносини» ступінь вищої освіти бакалавр, освітню 

кваліфікацію: бакалавр міжнародних економічних відносин, міжнародної 

логістики і митної справи.  

 


