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РЕЦ ЕН ЗІЯ -ВІДГУК  

на освітньо-професійну програму  
«М іжнародні економічні відносини»  

галузі знань 29 «М іжнародні відносини»  
спеціальності 292 «М іжнародні економічні відносини»  

першого (бакалаврського) рівня вищ ої освіти

Освітньо-професійна програма «Міжнародні економічні відносин» спеціальності 
292 «Міжнародні економічні відносини» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
представлена кафедрою міжнародних економічних відносин і бізнесу Факультету 
міжнародних відносин Національного авіаційного університету, розроблена з урахуванням 
сучасних вимог ринку праці та Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 292 «М іжнародні економічні 
відносини», затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України 
від 04.03.2020 р. №  357.

Ціль освітньо-професійної програми повністю узгоджується з місією та стратегією 
Національного авіаційного університету. Рецензована освітньо-професійна програма повною 
мірою враховує вимоги Стандарту вищої освіти та передбачає повне пристосування 
здобувачів вищої освіти до динамічних процесів в освітній галузі та у сфері міжнародних 
економічних відносин загалом.

Реалізація освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» 
дозволяє забезпечити досягнення передбачених програмних результатів навчання та набути 
здобувачами вищої освіти програмних компетентностей зі спеціальності. Програмні 
компетентності в свою чергу включають інтегральну компетентність, загальні та фахові 
компетентності, необхідні для успішної діяльності фахівця в сфері міжнародних 
економічних відносин та зовнішньоекономічних питань.

Послідовність вивчення дисциплін, перелік та обсяг обов'язкових і вибіркових 
освітніх компонент відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої 
освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» і покликані сприяти 
забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам роботодавців. Вимоги 
до змісту, оновлення та реалізації компетентністного підходу О І III створюють якісні 
передумови для всебічного розвитку особистості здобувана.

Безперечною перевагою освітньо-професійної програми є її спрямованість на 
підготовку фахівців, здатних розв'язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної 
діяльності у сфері міжнародних економічних відносин, спроможних виробляти обгрунтовані 
рішення щодо розвитку світового господарства, м іжнародної торгівлі товарами та послугами, 
міжнародного руху капіталів, робочої сили та інтелектуальної власності, міжнародних 
фінансів, здатних адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в економіці в 
умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та глобалізації світу.
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Таким чином, освітньо-професійна програма «М іжнародні економічні відносини» 
спеціальності 292 «М іжнародні економічні відносини» першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти, представлена кафедрою міжнародних економічних відносин і бізнесу 
Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, повністю 
відповідає сучасному рівню розвитку науки та практики освітньої діяльності, що дозволяє 
рекомендувати використання цієї програми для підготовки здобувачів вищої освіти на 
першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 292 «М іжнародні економічні відносини» 
галузі 29 «Міжнародні відносини».
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