


І – Преамбула 

 

Тимчасовий стандарт підготовки  

третього(освітньо-наукового) рівеня вищої освіти,  
(назва рівня вищої освіти у родовому відмінку) 

 

у галузі знань_____29 «Міжнародні відносини»________   
(шифр та назва галузі знань) 

 

Спеціальність  ____292 «Міжнародні економічні відносини»____________ 
(код та найменування спеціальності) 

 

Ступінь вищої освіти  ___ доктор філософії____ 
                                  (назва ступеня вищої освіти у називному відмінку) 

 

 

Розробники Тимчасового стандарту: 

1. Довгаль Олена Андріївна – доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

2. Григорова-Беренда Лариса Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова, 

заступник декана з навчальної роботи факультету міжнародних економічних 

відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна; 

3. Казакова Надія Артурівна – кандидат географічних наук, доцент, завідувач 

кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

4. Матюшенко Ігор Юрійович – доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура 

Голікова Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; 

5. Ханова Олена В’ячеславівна – кандидат географічних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

6. Шуба Марина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 





ІІ Загальна характеристика 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Ступінь вищої 

освіти 

Доктор філософії 

Галузь знань 29 «Міжнародні відносини» 

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» 

Форми навчання денна, заочна 

Освітня 

кваліфікація 

Доктор філософії з міжнародних економічних 

відносин 

Професійна 

кваліфікація 

- 

Кваліфікація в 

дипломі 

Доктор філософії з міжнародних економічних 

відносин 

Опис предметної 

області 
Об’єкт вивчення – функціонування та 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 – поняття, 
концепції, принципи глобального економічного 
розвитку та їх використання для пояснення 
закономірностей суспільних відтворювальних процесів 
у їх взаємозв’язку на основі міжнародного поділу праці 
та інституційного механізму регулювання в процесі 
трансформації міжнародного економічного 
співробітництва. 

Методи, методики та технології: загально-логічні, 
теоретичні, емпіричні методи наукового пізнання, 
методи економіко-математичного моделюваннята 
прогнозування розвитку міжнародних економічних 
відносин на різних рівнях у поєднанні із сучасними 
технологіями. 

Інструменти та обладнання включають сучасні 

універсальні та спеціалізовані інформаційні системи та 

програмні продукти. 

Академічні права 

випускників 

Має право продовжувати навчання на другому 

науковому ступені. 

Працевлаштування За результатами виконання ОНП з підготовки 



випускників докторів філософії за спеціальністю «Міжнародні 

економічні відносини» з присвоєнням їм відповідної 

академічної кваліфікації згідно Класифікатора 

професій ДК 003:2010, затвердженого Наказом 

Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. за 

№ 327 та з урахуванням реальних потреб ринку праці 

випускники аспірантури мають такі перспективи 

працевлаштування: 

1. Посада асистента / викладача вищого навчального 

закладу (викладання дисциплін таких як: «Основи 

наукових досліджень», «Вступ до спеціальності 

МЕВ», «Економіка України», «Світова економіка», 

«Міжнародні економічні відносини» тощо). 

2. Посада наукового співробітника науково-

дослідницької установи, як-то: відділення економіки 

НАН України, відділ моніторингових досліджень 

Інституту економіки та прогнозування НАН України, 

Інститут стратегічних досліджень при Президентові 

України, Інститут економічних та соціально-

політичних досліджень ім. О. Разумкова, регіональні 

наукові центри НАН України тощо. 

3. Посада економіста, економіста-аналітика у 

структурних підрозділах, що опікуються питаннями 

економічної політики, зовнішньоекономічних 

відносин, освіти і науки, тощо, в системі державного 

управління та місцевого самоврядування 

(Міністерства, відомства, державні адміністрації 

тощо), торгові палати, Державної служби зайнятості, 

Служби безпеки України, Ради з питань зовнішньої 

трудової міграції тощо. 

4. Посада аналітика-консультанта керівника 

структурного підрозділу з економічних питань 

(професійний економіст-аналітик). 

5. Посада економіста з аналізу господарської 

діяльності/ планування/ фінансової роботи/ 

економічних питань/ договірних та претензійних 

робіт. 

6. Посада фахівця-аналітика з дослідження ринків 

товарів та послуг. 

7. Посада економічного радника. 

 

ІІІ - Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти 

 



Обсяг 

освітньої 

програми  

Обсяг освітньої програми підготовки доктора філософії 

становить 40 кредитів ЄКТС 

 

ІV – Перелік компетентностей випускника 

 

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 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, як 

з України, так і з країн ЄС, виявляти ініціативу, брати 

на себе відповідальність, мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети – інтеграції України в ЄС, 

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 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 міжнародного бізнесу, 

визначати тенденції та особливості процесу 

євроінтеграції України, виявляти сучасні проблеми, 

формулювати відповідні висновки, пропозиції та 

рекомендації щодо їх вирішення, формувати прогнози 

та перспективні напрямки його подальшого розвитку. 

 

V - Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

РН 1. Проводити міждисциплінарні наукові дослідження економічних 

процесів, володіючи належним рівнем загальнонаукових компетентностей, які 

сприяють формуванню цілісного наукового підходу, професійної етики та 

загального культурного кругозору. 

РН 2. Демонструвати системний науковий світогляд, уміння креативно 

мислити, формулювати висновки і розробляти рекомендації, пропонувати 

неординарні підходи з використанням новітніх технології у розв’язанні 

поставлених завдань. 

РН 3. 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. 

РН 4. 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. 

РН 5. Демонструвати лідерські якості, навички міжособистісної взаємодії, 

вміння працювати в команді дослідників, ефективно спілкуватися на 

професійному та соціальному рівнях, дотримуючись принципів наукової етики. 

РН 6. 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. 

РН 7. 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. 

РН 8. 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, визначати тенденції та особливості процесу 

євроінтеграції України. 

РН 9. Володіти аналітичним мисленням та методиками систематизації 

інформації обробки великих масивів даних, оцінювання та прогнозування 

економічних та соціальних явищ. 

РН 10. Застосовувати інформаційні технології, сучасні методи 

моделювання та прогнозування із використанням новітніх прикладних пакетів і 

програмних продуктів для наукового обґрунтування та підтвердження / 

спростування гіпотез. 

РН 11. Здійснювати публічну апробацію результатів досліджень, сприяти 

їх поширенню в науковій та практичній сферах як українською, так і 

іноземними мовами. 

 

VІ - Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного 

захисту дисертаційної роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної роботи 

(за наявності) 

Визначаються 

ПостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 6 

березня 2019 р. № 167 “Про 

проведенняексперименту з присудженняступеня 

доктора філософії” та іншими нормативно-

правовими документами 

Вимоги до атестаційного 

екзамену (екзаменів) (за 

наявності) 

Не передбачено. 

Вимоги до публічного Визначаються 



захисту (демонстрації) 

(за наявності) 

ПостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 6 

березня 2019 р. № 167 “Про 

проведенняексперименту з присудженняступеня 

доктора філософії”, Наказом МОН України від 

23.09.2019 р. № 1220 “Про опублікування 

результатів дисертацій на здобуття наукових 

ступенів доктора і кандидата наук”та іншими 

нормативно-правовими документами 

 

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти 

 

В університеті функціонує система внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності, яка складається з низки процедур і заходів. Опис 

внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності у 

Харківському університеті викладений у Положенні про систему 

забезпечення якості вищої освіти 

(https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/yakist-osvity-polozhennya.pdf). 

Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту» 

від 1 липня 2014 р. № 1556-VII та ґрунтується на принципах, викладених у 

«Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої 

освіти і національному стандарті України «Системи управління якістю. 

Вимоги», ДСТУ ISO 9001:2009.  

Механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного 

перегляду освітніх програм регулюється «Положенням про організацію 

освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В. Н. 

Каразіна» 

(https://drive.google.com/drive/folders/0BwRBoOD_AlQSZ0xDTkt2eDNrX0U). 

Документ передбачає удосконалення планування освітньої діяльності: 

затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм; 

підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти; посилення 

кадрового потенціалу університету; забезпечення наявності необхідних 

ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої 

освіти (пп. 8.8-8.14 Положення). 

Перегляд освітніх програм відбувається за результатами їхнього 

моніторингу. Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, 

формулюються як у результаті зворотного зв’язку із науково-педагогічними 

працівниками, здобувачами вищої освіти, випускниками і роботодавцями, 

так і внаслідок прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства.  

Щорічний моніторинг освітніх програм визначено «Порядком 

проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю та здійснення 

коригувальних і запобіжних дій у Харківському національному університеті 

імені В. Н. Каразіна» (https://www.univer.kharkov.ua/docs/quality/poryadok-

audit.pdf). 

 



VIII Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності) 

Надання цієї інформації обов’язкове у випадку зазначення в Стандарті 

професійної кваліфікації, яка присвоюється випускникам. 

Повна назва Професійного стандарту, 

його реквізити та (або) посилання на 

документ 

- 

Особливості Стандарту вищої освіти, 

пов’язані з наявністю певного 

Професійного стандарту 

- 

 

IX Перелік нормативних документів, на яких базується тимчасовий 

стандарт вищої освіти 

 

А. Офіційні документи: 

1. ESG 2015 (Стандарти та рекомендації із забезпечення якості в ЄПВО) –  

https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/04_2016_ESG_2015.pdf 

2. EQF 2017 (Європейська рамка кваліфікацій) –

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ceead970-518f-

11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-

enhttps://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page 

3. QF EHEA 2018 (Рамка кваліфікацій ЄПВО) – 

http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis2018_C

ommunique_AppendixIII_952778.pdf 

4. ISCED (Міжнародна стандартна класифікація освіти, МСКО) 2011 – 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-

classification-of-education-isced-2011-

en.pdfhttp://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-

isced 

5. ISCED-F (Міжнародна стандартна класифікація освіти – Галузі, МСКО-Г) 

2013 – http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-

classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-

descriptions-2015-en.pdf 

6. Закон «Про вищу освіту» – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

7. Закон «Про освіту» – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

8. Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 003:2010. – 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 

9. НРК, 2021 – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 

10. Перелік галузей знань і спеціальностей, 2015 – 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п 

11. Указ Президента України «Питання європейської та євроатлантичної 

інтеграції» від 20 квітня 2019 р. № 155/2019 – 

https://www.president.gov.ua/documents/1552019-26586 

 

 

Б. Корисні посилання:  

https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/04_2016_ESG_2015.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ceead970-518f-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ceead970-518f-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ceead970-518f-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ceead970-518f-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en
http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis2018_Communique_AppendixIII_952778.pdf
http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis2018_Communique_AppendixIII_952778.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
https://www.president.gov.ua/documents/1552019-26586


1. Проект ЄС TUNING (приклади результатів навчання, компетентностей) – 

http://www.unideusto.org/tuningeu/.  

2. Національний глосарій: вища освіта, 2014 – http://erasmusplus.org.ua/korysna-

informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-

ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80  

3. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: 

монографія – http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-

materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-

zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80  

4. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації – 

http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-

materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-

bolonskoho-protsesu.html?start=80  

  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до Тимчасового стандарту вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня  

спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» 

 

При визначенні переліку компетентностей і результатів навчання розробники Тимчасового стандарту виходили з таких 

методологічних положень:  

1. Забезпечення кореляції компетентностей з описом кваліфікаційного рівня доктор філософії (дискрипторами) Національної 

рамки кваліфікацій НРК (таблиця 1).  

Загальна кількість компетентностей у Тимчасовому стандарті: 12, з яких: 6 – загальні компетентності; 6 – спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності.  

2. Забезпечення кореляції результатів навчання з визначеними компетентностями (таблиця 2).  

3. При формулюванні результатів навчання використаний опис ієрархії цілей навчання Б.Блума в когнітивній, емоційній та 

психомоторній сферах.  

 
  



Вихідні положення до формування Таблиці 1 згідно з Дискрипторами 8-го рівня (третій (освітньо-науковий) рівень ВО) НРК:  
Відповідно додатку до постанови КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Національна рамка кваліфікацій» 

Знання  Уміння  Комунікація  Автономність і відповідальність  

Здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає 

глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики 

Зн1. Концептуальні та 

методологічні знання в галузі чи 

на межі галузей знань або 

професійної діяльності 

Ум1. Розв’язання значущих 

проблем у сфері професійної 

діяльності, науки та/або 

інновацій, розширення та 

переоцінки вже існуючих знань і 

професійної практики 

К1. Вільне спілкування з питань, 

що стосуються сфери наукових 

та експертних знань, з колегами, 

широкою науковою спільнотою, 

суспільством в цілому 

АВ1. Демонстрація значної 

авторитетності, інноваційність, 

високий ступінь самостійності, 

академічна та професійна 

доброчесність, послідовна 

відданість розвитку нових ідей 

або процесів у передових 

контекстах професійної та 

наукової діяльності 
 Ум2. Започаткування, 

планування, реалізація та 

коригування послідовного 

процесу ґрунтовного наукового 

дослідження з дотриманням 

належної академічної 

доброчесності 

К2. Використання академічної 

української та іноземної мови у 

професійній діяльності та 

дослідженнях 

АВ2. Здатність до безперервного 

саморозвитку та 

самовдосконалення 

 Ум3. Критичний аналіз, оцінка і 

синтез нових та комплексних 

ідей 

  

 

 

  



Таблиця 1. Матриця відповідності визначених Тимчасовим стандартом компетентностей дескрипторам НРК 

Спеціальність 292 «міжнародні економічні відносини» 
 

Інтегральна компетентність спеціальності: 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. 

Класифікація компетентностей 

за НРК 
Знання Уміння Комунікація Автономія та відповідальність 

Загальні компетентності 

ЗК 1. Здатність до набуття 

універсальних навичок дослідника: 

пошуку, систематизації і синтезу 

інформації з різних джерел. 

Зн1 Ум1, Ум3  АВ1, АВ2 

ЗК 2. Здатність формувати 

системний науковий світогляд, 

проявляти креативність, 

продукувати і приймати 

обґрунтовані рішення. 

Зн1 Ум2, Ум3  АВ1 

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. 

 Ум1, Ум2, Ум3   

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. 

  К1, К2  



ЗК 5. Здатність працювати в 

команді дослідників, як з України, 

так і з країн ЄС, виявляти 

ініціативу, брати на себе 

відповідальність, мотивувати 

людей та рухатися до спільної 

мети – інтеграції України в ЄС, 

сповідуючи та дотримуючись 

принципів наукової етики. 

 Ум2 К1 АВ1 

ЗК 6. Здатність до організації та 

проведення навчальних занять з 

використанням теоретичних та 

методологічних напрацювань 

власного наукового дослідження. 

  К1 АВ1 

Спеціальні фахові компетентності 

СК 1. Здатність демонструвати 

глибокі знання сучасних 

теоретичних, методологічних та 

методичних засад функціонування 

і розвитку світового господарства 

та міжнародних економічних 

відносин. 

Зн1    

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. 

Зн1    

СК 3. Здатність до аналітичного 

мислення та практичних навичок 

систематизації інформації з метою 

 Ум1   



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. 

 Ум1   

СК 5. Здатність здійснювати 

публічну апробацію результатів 

досліджень, сприяти їх 

поширенню в науковій та 

практичній сферах як українською, 

так і іноземними мовами. 

  К1, К2  

СК 6. Здатність аналізувати, 

систематизувати та узагальнювати 

результати міждисциплінарних 

наукових досліджень у сфері 

міжнародних економічних 

відносин та міжнародного бізнесу, 

визначати тенденції та особливості 

процесу євроінтеграції України, 

виявляти сучасні проблеми, 

формулювати відповідні висновки, 

пропозиції та рекомендації щодо їх 

вирішення, формувати прогнози та 

перспективні напрямки його 

подальшого розвитку. 

 Ум1, Ум2, Ум3   

  



Таблиця 2.  Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

Спеціальність 292 «міжнародні економічні відносини» 
 

Результати навчання 

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 
Спеціальні 

(фахові) компетентності 

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 

РН 1. Проводити міждисциплінарні наукові 

дослідження економічних процесів, володіючи 

належним рівнем загальнонаукових 

компетентностей, які сприяють формуванню 

цілісного наукового підходу, професійної етики та 

загального культурного кругозору. 

+           + 

РН 2. Демонструвати системний науковий 

світогляд, уміння креативно мислити, 

формулювати висновки і розробляти рекомендації, 

пропонувати неординарні підходи з використанням 

новітніх технології у розв’язанні поставлених 

завдань. 

+ +       + +   

РН 3. 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. 

+  +      +    

РН 4. 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. 

РН 5. Демонструвати лідерські якості, навички 

міжособистісної взаємодії, вміння працювати в 

команді дослідників, ефективно спілкуватися на 

професійному та соціальному рівнях, 

дотримуючись принципів наукової етики. 

   + +        

РН 6. 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. 

     +       

РН 7. 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. 

  +    + + +    

РН 8. 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, визначати тенденції та особливості 

процесу євроінтеграції України. 

 + +  +  + +    + 

РН 9. Володіти аналітичним мисленням та 

методиками систематизації інформації обробки 
        +    



великих масивів даних, оцінювання та 

прогнозування економічних та соціальних явищ. 

РН 10. Застосовувати інформаційні технології, 

сучасні методи моделювання та прогнозування із 

використанням новітніх прикладних пакетів і 

програмних продуктів для наукового 

обґрунтування та підтвердження / спростування 

гіпотез. 

         +   

РН 11. Здійснювати публічну апробацію 

результатів досліджень, сприяти їх поширенню в 

науковій та практичній сферах як українською, так і 

іноземними мовами. 

          +  

 


