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РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК  

на освітньо-професійну програму  

«Міжнародне регулювання економічних відносин»

Участь України в світових інтеграційних процесах обумовлює 

необхідність підготовки фахівців вищої кваліфікації у галузі міжнародних 

економічних відносин та реалізації міжнародного економічного 

співробітництва. В цьому зв’язку особливого значення набуває підготовка 

висококваліфікованих кадрів, які поєднують спеціальність «Міжнародні 

економічні відносини» та «Міжнародне право». Саме таку задачу має 

виконувати освітньо-професійна програма, розроблена відповідно до 

сучасних вимог міжнародних відносин. Національний авіаційний університет 

має в своєму арсеналі досвід, потужний кадровий потенціал та матеріально- 

технічну базу для виконання цього завдання.

Рецензована освітньо-професійна програма «Міжнародне регулювання 

економічних відносин» розроблена співробітниками Факультету 

міжнародних відносин НАУ після консультацій із науковцями та 

потенційними роботодавцями, які підтвердили потребу в підготовці фахівців 

цієї спеціальності.

В освітньо-професійній програмі визначені програмні компетентності, 

відображено загальну характеристику магістерського рівня, подано обсяг і 

опис освітньої програми магістра, надано перелік компетентностей 

випускника, нормативний зміст підготовки здобувані в вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання, визначені форми
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атестації здобувачів та вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти.

Навчальний план підготовки магістрів освітньо-професійної програми 

«Міжнародне регулювання економічних відносин» повністю відповідає 

завданням освітньо-професійної програми.

Послідовність вивчення дисциплін, план та графік навчального 

процесу, перелік та обсяг нормативних та вибіркових дисциплін 

відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти 

за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» і покликані сприяти 

забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам 

потенційних роботодавців.

Аналіз представленого документу дозволяє зробити висновок про те, що 

освітньо-професійна програма «Міжнародне регулювання економічних 

відносин» відповідає європейським і світовим вимогам для підготовки 

фахівців з цієї спеціальності та може бути взята за основу для організації 

ефективного навчального процесу.

Директор В.І. Іванюк



РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 
на освітньо-професійну програму 

«Міжнародне регулювання економічних відносин» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»

Включення України у світове господарство і міжнародні економічні відносини 
потребує підготовки висококваліфікованих фахівців з міжнародно-правових та 
економічних відносин. Сучасний етап розвитку зовнішньоекономічних зв’язків 
держави викликає необхідність підготовки фахівців, які б окрім економічних знань 
володіли знаннями з правового забезпечення міжнародного співробітництва, ведення 
міжнародного бізнесу як в Україні, так і за кордоном. В цьому зв’язку особливого 
значення набуває підготовка висококваліфікованих кадрів в даній галузі. 
Національний авіаційний університет має в своєму арсеналі досвід, потужний 
кадровий потенціал та матеріально-технічну базу для виконання цього завдання, 
втому числі і для підготовки здобувачів вищої освіти англійською мовою.

Освітньо-професійна програма «Міжнародне регулювання економічних 
відносин» розроблена співробітниками Факультету міжнародних відносин 
Національного авіаційного університету після консультацій із науковцями та 
потенційними роботодавцями, які підтвердили потребу в підготовці фахівців даної 
спеціальності.

В освітньо-професійній програмі визначені програмні компетентності 
(інтегральні, загальні та професійні), програмні результати навчання, 
охарактеризовано ресурсне забезпечення реалізації програми, також наведено перелік 
компонент освітньо-професійної програми із зазначенням їхнього обсягу та опису, 
охарактеризовано форму атестації здобувачів вищої освіти, надано перелік 
компетентностей випускника, нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання, визначені вимоги до системи 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної 
програми «Міжнародне регулювання економічних відносин» повністю відповідає 
завданням освітньо-професійної програми. Послідовність вивчення дисциплін, план 
та графік навчального процесу, перелік та обсяг нормативних і вибіркових дисциплін 
відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» освітньо-професійною програмою 
«Міжнародне регулювання економічних відносин» і покликані сприяти забезпеченню 
відповідності програмних результатів навчання запитам потенційних роботодавців.

Таким чином, детальне ознайомлення із запропонованим документом дає змогу 
дійти висновку про те, що рецензована освітньо-професійна програма «Міжнародне 
регулювання економічних відносин» містить усі необхідні складові, відповідає 
європейським і світовим вимогам для підготовки фахівців з зазначеною спеціальності, 
й може бути взята за основу для організації ефективного навчального процесу.

Головний бухгалтер 
ДП «ММТП «Южний»


