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1. Профіль освітньо-професійної програми

Розділ 1.; агальна інформація

1.1.

Повна назва закладу вищої освіти 
та структурного підрозділу

Національний авіаційний університет 
Факультет міжнародних відносин 
Кафедра міжнародних економічних відносин і 
бізнесу

1.2. Ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації мовою оригіналу

Магістр
Магістр міжнародних економічних відносин

1.3. Офіційна назва освітньо- 
професійної програми

Міжнародне регулювання економічних відносин

1.4. Тип диплому та обсяг освітньо- 
професійної програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 
термін навчання 1 рік 4 місяці

1.5. Акредитаційна інституція -

1.6. Період акредитації Акредитується вперше

1.7.

Цикл/рівень 7 рівень Національної рамки кваліфікацій України 
(НРК України), другий цикл Європейського 
простору вищої освіти (FQ-EHEA), 7 рівень 
Європейської рамки кваліфікацій для навчання 
впродовж життя (EQF-LLL)

1.8. Передумови Наявність освітнього ступеня бакалавра
1.9. Форми навчання Інституційна з елементами дистанційної: очна
1.10 Мова(и) викладання Українська та англійська

1.11
Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньо- 
професійної програми

http://nau.edu.ua/
http://fmv.nau.edu.ua/

Розділ 2.Ціль освітньо-професійної програми

2.1.

Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і 
проблеми в процесі професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин, 
спроможних виробляти обґрунтовані системні економічні рішення на основі сучасних 
норм міжнародного права та дипломатії для всіх суб'єктів господарювання світової 
економіки, перш за все авіаційно-космічної галузі, мають фундаментальні фахові знання 
у сфері міжнародного регулювання економічних відносин, володіють сучасним 
економічним типом мислення та прикладними навичками, необхідними для проведення 
досліджень, розв’язання складних, багатоієрархічних завдань і впровадження 
інноваційних ідей в умовах невизначеності та системної еволюції міжнародних 
економічних відносин у XXI ст.
01Ш «Міжнародне регулювання економічних відносин» відповідає місії та стратегії 
НАУ, в якій наголошується щодо гідного внеску університету в розвиток суспільства на 
національному та міжнародному рівнях через генерацію нових знань та інноваційних 
ідей на основі інтеграції та інтернаціоналізації освіти, досліджень і практики, так і 
надання високоякісних освітніх та науково-дослідних послуг громадянам України та 
іноземцям при підготовці фахівців авіаційно-космічної галузі.

http://nau.edu.ua/
http://fmv.nau.edu.ua/
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Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми

3.1

Предметна область (об’єкт 
діяльності, теоретичний зміст)

Об’єкт вивчення -  функціонування та розвиток 
міжнародних економічних відносин, методології та 
методи їх досліджень, взаємодія суб’єктів 
світового економічного простору в процесі 
еволюції міжнародного співробітництва. 
Теоретичний зміст предметної області 
економік-а світогосподарських зв’язків з її 
закономірностями формування та розвитку 
суспільних відтворювальних процесів у їх 
взаємозв’язку і взаємозалежності на основі 
міжнародної економічної діяльності, міжнародного 
поділу праці й інституціонального механізму 
регулювання в процесі трансформації міжнародних 
економічних відносин та міжнародного 
економічного співробітництва.

3.2. Орієнтація освітньо-професійної 
програми

Освітньо-професійна програма освітнього ступеня 
магістра, має академічну орієнтацію.

3.3.

Основний фокус освітньо- 
професійної програми

Вища освіта за спеціальністю «Міжнародні 
економічні відносини» освітньо-професійною 
програмою «Міжнародне регулювання 
економічних відносин».
Ключові слова: міжнародні економічні відносини, 
міжнародне регулювання економічних відносин, 
міжнародні авіаційні альянси, міжнародна 
конкурентоспроможність, міжнародне економічне 
право, міжнародне повітряне та космічне право, 
міжнародна дипломатія.

3.4.

Особливості освітньо-професійної 
програми

Освітньо-професійна програма передбачає надання 
ґрунтовних комплексних знань щодо 
міжнародного регулювання економічних відносин 
на основі норм міжнародного права та дипломатії, 
отримання фундаментальних фахових знань у 
сфері міжнародних економічних 
відносин,зовнішньоекономічних питань, перш за 
все в контексті функціонування авіаційно- 
космічної галузі.
Програма реалізується англійською мовою, з 
урахуванням авіаційної термінології, 
стандартизованої ІСАО.
Освітньо-професійна програма розроблена на 
основі студентоцентрованого підходу, який 
реалізується через індивідуалізацію освіти.
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Можливість участі в програмах міжнародної 
академічної мобільності за участю НАУ та ЗВО- 
партнерів, що взаємодіють між собою на 
договірних засадах.
Програма включає глибоку практичну підготовку, 
більшість навчальних дисциплін є авторськими 
курсами.

Розділ 4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

4.1.

Придатність до працевлаштування Можливість випускників виконувати професійні 
види робіт, що відповідають професійній 
кваліфікації -  експерт із зовнішньоекономічних 
питань, перекладач з англійської мови, науковий 
співробітник (економіка).
У результаті виконання освітньо-професійної 
програми підготовки здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» 
та враховуючи реальні потреби ринку праці 
випускники підготовлені до роботи та мають 
перспективи працевлаштування в українських й 
іноземних компаніях, центральних і місцевих 
органах виконавчої влади, дослідницьких і 
консультаційних організаціях та установах у сфері 
регулювання міжнародних економічних відносин і 
міжнародного ділового співробітництва.

4.2.

Подальше навчання Магістр може продовжувати навчання на освітньо- 
науковому рівні доктора філософії та набувати 
додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих, 
продовжувати навчання протягом життя згідно 
чинного законодавства.

Розділ 5. Викладання та оцінювання

5.1.

Викладання та навчання (методи, 
методики, технології, інструменти 
та обладнання)

Методи, методики та технології: методи 
теоретичного та емпіричного дослідження, 
економіко-математичного аналізу, моделювання та 
прогнозування, методики аналізу даних, технології 
пошуку й обробки інформації, системного аналізу 
даних, експертного оцінювання результатів 
реалізації міжнародних економічних відносин. 
Інструментарій та обладнання включають сучасні 
універсальні та спеціалізовані інформаційні 
системи (інформаційно -комунікаційні, 
інформаційно-пошукові, інформаційно-аналітичні) 
та спеціалізоване програмне забезпечення, що 
застосовуються в діяльності суб’єктів міжнародних 
економічних відносин.
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5.2.

Оцінювання Встановлення відповідності рівня засвоєння 
навчального матеріалу здійснюється відповідно до 
Положення про організацію освітнього процесу в 
Національному авіаційному університеті та інших 
нормативних документів університету в оцінках, 
виражених в балах, за національною 
(чотирибальною) шкалою та шкалою ЄКТС під час 
поточного, модульного, семестрового, 
підсумкового контролю, атестації здобувачів вищої 
освіти. Система оцінювання результатів навчання 
передбачає визначення якості виконаних 
здобувачами вищої освіти усіх запланованих видів 
навчальних робіт і рівня набутих ними знань та 
вмінь. Критерії оцінювання визначаються для 
кожного освітнього компонента та фіксуються у 
нормативних документах університету (робочі 
програми навчальних дисциплін тощо).

Розділ 6. Програмні компетентності

6.1.

Інтегральна компетентність (Ж) Здатність виявляти та розв’язувати складні задачі і 
проблеми, генерувати нові ідеї у сфері 
міжнародних економічних відносин та/або під час 
навчання, що передбачає проведення досліджень 
та/або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог.

6.2.

Загальні компетентності (ЗК) ЗК 1. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями.
ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел.
ЗК 4. Здатність працювати в команді.
ЗК 5. Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні.

6.3.

Фахові компетентності (ФК) ФК 1. Здатність приймати обґрунтовані рішення 
щодо налагодження міжнародних економічних 
відносин на всіх рівнях їх реалізації.
ФК 2. Здатність розробляти та аналізувати моделі 
розвитку національних економік і визначати їхню 
роль у сучасній світогосподарській системі.
ФК 3. Здатність визначати й оцінювати прояви 
економічного глобалізму, виклики та дисбаланси 
глобального розвитку та їх вплив на міжнародні 
економічні відносини
ФК 4. Здатність оцінювати масштаби діяльності 
глобальних фірм та їхні позиції на світових ринках. 
ФК 5. Здатність застосовувати кумулятивні знання,
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науково-технологічні досягнення, інформаційні 
технології для осягнення сутності феномену нової 
економіки, виявлення закономірностей та 
тенденцій новітнього розвитку світового 
господарства.
ФК 6. Здатність застосовувати принципи соціальної 
відповідальності в діяльності суб’єктів 
міжнародних економічних відносин і аналізі 
їхнього впливу на економічний розвиток країн.
ФК 7. Здатність аналізувати й оцінювати 
геоекономічні стратегії країн з позиції 
національних економічних інтересів.
ФК 8. Здатність прогнозувати тенденції розвитку 
міжнародних ринків з урахуванням кон’юнктурних 
змін.
ФК 9. Здатність до самонавчання, підтримки 
належного рівня знань, готовність до опанування 
знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та 
рівня кваліфікації.
ФК 10. Здатність продукувати фахові пропозиції у 
сфері міжнародного регулювання економічних 
відносин з урахуванням особливостей розвитку 
авіаційно-космічної галузі та цілей сталого 
розвитку._____________________________________

Розділ 7. Програмні результати навчання
Програмні результати навчання 
(ПРН)

7.1.

ПРН 1. Мати необхідні для професійної діяльності 
знання та навички з ділових комунікацій у сфері 
міжнародних економічних відносин, а також 
ефективно спілкуватися на професійному та 
соціальному рівнях, включаючи усну та письмову 
комунікацію іноземною мовою; знати методику 
науково-технічного перекладу та систему 
координації перекладів, термінологічні стандарти, 
основи наукового редагування.
ПРН 2. Креативно мислити, проявляти гнучкість у 
прийнятті рішень на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів в умовах обмеженого часу і 
ресурсів на засадах використання різних 
діагностичних методологій провідних міжнародних 
організацій.
ПРН 3. Систематизувати, синтезувати й 
упорядковувати отриману інформацію,
ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і 
розробляти рекомендації, використовуючи 
ефективні підходи та технології, спеціалізоване
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програмне забезпечення з метою розв’язання 
складних задач практичних проблем з урахуванням 
крос-культурних особливостей суб’єктів 
міжнародних економічних відносин.
ПРН 4. Приймати обґрунтовані рішення з проблем 
міжнародних економічних відносин за 
невизначених умов і вимог.
ПРН 5. Оцінювати ступінь складності завдань при 
плануванні діяльності та опрацюванні її 
результатів.
ПРН 6. Аналізувати нормативно-правові 
документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно 
використовувати нормативно-розпорядчі
документи та довідкові матеріали, вести прикладні 
аналітичні розробки, професійно готувати 
аналітичні матеріали.
ПРН 7. Досліджувати й аналізувати моделі 
розвитку національних економік та обґрунтовувати 
заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах 
трансформації світогосподарських відносин.
ПРН 8. Розробляти та досліджувати адаптивні 
моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання 
загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти 
вирішення проблем за результатами дослідження. 
ПРН 9. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку 
діяльності глобальних фірм (корпорацій, 
стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, 
трастів тощо) з метою ідентифікації їхніх 
конкурентних позицій та переваг на світових 
ринках.
ПРН 10. Розуміти закономірності та тенденції 
розвитку світового господарства і феномену нової 
економіки з урахуванням процесів 
інтелектуалізації, інформатизації та науково- 
технологічного обміну.
ПРН 11. Розуміти сутність соціального виміру 
глобального економічного розвитку та 
імплементувати принципи соціальної
відповідальності в діяльності суб’єктів 
міжнародних економічних відносин.
ПРН 12. Визначати геоекономічні стратегії країн та 
їхні регіональні економічні пріоритети з 
урахуванням національних економічних інтересів і 
безпекової компоненти міжнародних економічних 
відносин у контексті глобальних проблем людства
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й асиметричності розподілу світових ресурсів.
ПРН 13. Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків 
під дією невизначених факторів, здійснювати їх 
компаративний аналіз, критично оцінювати 
наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з 
метою прогнозування тенденції розвитку 
глобальних ринків.
ПРН 14. Презентувати результати власних 
досліджень шляхом підготовки наукових 
публікацій і апробацій на наукових заходах.
ПРН 15. Формувати судження, виявляти проблемні 
ситуації та розв’язувати практичні завдання 
міжнародного регулювання економічних відносин, 
перш за все в авіаційно-космічній сфері, на основі 
норм міжнародного права і дипломатії та з 
урахуванням розвитку світового господарства.

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми

8.1.

Кадрове забезпечення Навчальні дисципліни та інші освітні компоненти 
освітньої програми викладаються та 
забезпечуються науково-педагогічними 
працівниками, академічна та/або професійна 
кваліфікація яких відповідає змісту зазначених 
навчальних дисциплін та інших освітніх 
компонентів освітньої програми. Враховуються 
вимоги п. 30 Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності (Постанова КМУ від 
30.12.2015 р. №1187).

8.2.

Матеріально-технічне
забезпечення

Навчальні аудиторії з мультимедійним 
обладнанням, навчальна лабораторія міжнародних 
економічних відносин і бізнесу, навчальна 
лабораторія міжнародних відносин, інформації та 
регіональних студій, навчально-наукова 
лабораторія «Інформаційний центр Європейського 
Союзу», комп’ютерні класи та лінгафонні кабінети, 
точки бездротового доступу до мережі Інтернет, 
науково-технічна бібліотека з читальними залами.

8.3

Інформаційне та навчально- 
методичне забезпечення

Офіційний сайт НАУ (www.nau.edu.ua) містить 
інформацію про освітні програми, навчальну, 
наукову і виховну діяльність, структурні 
підрозділи, правила прийому, контакти тощо. На 
сайті Факультету міжнародних відносин 
(http://fmv.nau.edu.ua/) розміщується інформація 
про наукові заходи, поточні події студентського 
життя, надходження у бібліотеку. Ресурси 
Науково-технічної бібліотеки НАУ

http://www.nau.edu.ua
http://fmv.nau.edu.ua/
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(htto://www.lib.nau.edu.ua). безоплатний з локальної 
мережі університету доступ до повнотекстових 
ресурсів видавництва Springer, 
повнофункціональний доступ до наукометричних 
баз даних Scopus та Web of Science. Репозитарій 
НАУ (www.er.nau.edu.ua) містить електронну 
версію значного обсягу навчального та навчально- 
методичного забезпечення освітніх компонент 
програми. Навчальні і робочі навчальні плани; 
робочі програми дисциплін; дидактичні матеріали 
для самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 
освітніх компонент; програми практик; методичні 
вказівки до виконання курсових робіт. 
Інформаційне та навчально-методичне 
забезпечення за кожним ОК розташоване на 
освітніх платформах GoogleClassroom, Moodle 
тощо.

Розділ 9. Академічна мобільність

9.1.

Національна кредитна мобільність Національна кредитна мобільність здобувачів 
вищої освіти, наукових і науково-педагогічних 
працівників, у т.ч. навчання, стажування, 
проведення наукових досліджень, викладання та 
підвищення кваліфікації організовується на 
підставі партнерських угод про співпрацю між 
Національним авіаційним університетом та 
закладами вищої освіти в Україні.

9.2.

Міжнародна кредитна мобільність У рамках програми мобільності Еразмус+ договір 
про співробітництво між Національним авіаційним 
університетом та навчальними закладами ЄС; 
забезпечення міжнародної кредитної мобільності за 
індивідуальною ініціативою.

9.3.

Навчання іноземних здобувачів 
вищої освіти

Особливості вступу на навчання іноземців та осіб 
без громадянства регулюються Правилами 
прийому до Національного авіаційного 
університету. Умовою зарахування іноземців на 
навчання для отримання певного освітнього 
ступеня є володіння ними мовою навчання на рівні, 
достатньому для засвоєння навчального матеріалу.

http://www.lib.nau.edu.ua
http://www.er.nau.edu.ua
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 
та їх логічна послідовність

2.1. Перелік компонент
Код
н/д

Компоненти освітньо-професійної програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового

контролю
Семестр

Обов’язкові компоненти

OKI Ділова іноземна мова 6,5 Диференційова 
ний залік 1,2

ОК2 Філософські проблеми наукового пізнання 3,5 Екзамен 2
Професійно-практична підготовка

ОКЗ Методологія прикладних досліджень у сфері 
міжнародних економічних відносин 5,5 Екзамен 1

ОК 4 Глобальна цифрова економіка 3,5 Екзамен 1
ОК 5 Міжнародне економічне право 4,5 Екзамен 1

ОК6 Курсова робота з дисципліни «Міжнародне 
економічне право» 1,0

Захист 1

ОК 7 Міжнародне повітряне та космічне право, космічна 
дипломатія 5,0 Екзамен 2

ОК 8 Управління міжнародною конкурентоспроможністю 3,5 Екзамен 2

ОК 9 Курсовий проект з дисципліни «Управління 
міжнародною конкурентоспроможністю» 1,5

Захист 2

ОК 10 Науково-дослідна практика у сфері міжнародного 
регулювання економічних відносин 4,5 Диференційова 

ний залік 2

ОК 11 Переддипломна практика 6,0 Диференційова 
ний залік 3

ОК 12 Кваліфікаційна робота 21,0 Захист 3
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66 кредитів ЄКТС

Вибіркові компоненти

ВК 1 Дисципліна 1 4,0 Диференційова 
ний залік 1

ВК 2 Дисципліна 2 4,0 Диференційова 
ний залік 1

ВК 6 Дисципліна 6 4,0 Диференційова 
ний залік 2

Загальний обсяг вибіркових компонент*: 24 кредити ЄКТС
Загальний обсяг освітньо-професійної програми 90 кредитів ЄКТС
Реалізація права здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін та створення 
індивідуальної освітньої траєкторії регламентується законом України «Про вищу освіту» 
та внутрішніми нормативними актами НАУ. Вибіркові компоненти обираються 
здобувачами вищої світи із каталогів рекомендованих та альтернативних вибіркових 
дисциплін.



#
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ 
ВІДНОСИН»

Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини» 
Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
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Шифр
документа

СМЯНАУОПП 
15.01.01 -03-2021

Стор. 13 з 19

2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

1 курс 1 семестр 1 курс 2 семестр 2 курс 3 семестр



ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 
«МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ 

ВІДНОСИН»
Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини» 
Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Шифр
документа

СМЯНАУОПП 
15.01.01 -03-2021

Стор. 14 з 19

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Форми атестації здобувачів 
вищої освіти

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 
кваліфікаційної магістерської роботи.

Вимоги до кваліфікаційної 
магістерської роботи

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної 
задачі або проблеми у сфері міжнародних економічних 
відносин, що потребує здійснення досліджень та/або 
інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог. 
Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 
плагіату, фабрикації, фальсифікації.
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному 
сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у 
репозитарії закладу вищої освіти.
Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять 
інформацію з обмеженим доступом, здійснювати відповідно 
до вимог чинного законодавства.
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ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ 
ВІДНОСИН»

Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини» 
Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Шифр
документа

СМЯНАУОПП 
15.01.01 -03-2021

Стор. 15 з 19

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 
компонентам освітньо-професійної програми

Компоненти

Компетентності
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ПС + + + + + + + + + + + +
ЗК1 + + +
ЗК2 + + + + + + +
ЗКЗ + + + + + + + . + + + + +
ЗК4 + + + + + + + +
ЗК5 + + + + + + + + + + + +
ФК1 + + + + + + + +
ФК2 + + , + + + +
ФКЗ + + + + + + + + +'
ФК4 + + + + + + + +
ФК5 + + + +■ + + + + + +
ФК6 + + + + + + + + -■
ФК7 + + + + + + +
ФК8 + + + + + + +
ФК9 + + + + + + + +

ФК10 + + + + + + +



ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 
«МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ 

ВІДНОСИН»
Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини» 
Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
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СМЯНАУОПП 
15.01.01 -03-2021
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 
відповідними компонентами освітньо-професійної програми

Компоненти

Програмні
результати н а в ч а н м \
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ПРН1 + + +
ПРІІ2 + + + + + + + + + +
ПРНЗ + + + + + + + + + +
ПРН4 + + + + + + +
ПРН5 + + + + + + + +
ПРІІ6 + + + + + + + + + + +
ПРН7 + + + + + +
ПРН8 + + + + + + + + + .

ПРН9 + + + + + + + + +
ПРН10 + + + + + + + + + +
ПРН11 + + + + + + + +
ПРН12 + + + + + + +
ПРН13 + + + + + + + + +
ПРН14 + + + + + + + +
ПРН15 + ' + + + + + +



ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 
«МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ 

ВІДНОСИН»
Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини» 
Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Шифр
документа

СМЯНАУОПП 
15.01.01 -03-2021

Стор. 17 з 19

6. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти НАУ

Якість освітньо-професійної програми визначається внутрішньою системою 
забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності НАУ, яка функціонує згідно з 
Положення про систему забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності, 
затвердженого рішенням Вченої ради університету від 28.11.2018 (протокол №8) та 
відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VH (Розділ V 
Забезпечення якості вищої освіти, ст. 16).

7. Перелік нормативних документів, на яких базується освітньо-професійна 
програма

1. «Про освіту»: Закон України від 05.09.2017 № 2145-УШ [Електронний ресурс]. -  
режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

2. «Про вищу освіту»: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VH [Електронний 
ресурс], -  режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

3. Довідник кваліфікаційних характеристик професій: Наказ Міністерства праці та 
соціальної політики від 29.12.2004 №336 [Електронний ресурс]. -  режим доступу: 
https .//zakon. rada. gov. ua/rada/show/v033 6203-04#T ext

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 р. № 519 «Про внесення змін 
у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341».

5. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. 
№ 266 [Електронний ресурс]. -  режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015- 
%D0%BF

6. Класифікація видів економічної діяльності : ДК 009:2010. -  На заміну ДК 009:2005; 
Чинний від 2012-01-01. -  (Національний класифікатор України).

7. Класифікатор професій ДК 003:2010. -  На заміну ДК 003:2005; Чинний від 2010-11- 
01. -(Національний класифікатор України).

8. Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 
29 «Міжнародні відносини»,спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Стандарт 
вищої освіти затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 
04.03.2020 р. №380.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-
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РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 
на освітньо-професійну програму 

«Міжнародне регулювання економічних відносин» підготовки здобувачів вищої освіти 
другого (магістерського) рівня зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі 
знань 29 «Міжнародні відносини», розроблену кафедрою міжнародних економічних відносин

і бізнесу Національного авіаційного університету

Ключовою метою рецензованої освітньо-професійної програми «Міжнародне регулювання 
економічних відносин» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 
«Міжнародні відносини» є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати складні 
задачі і проблеми в процесі професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин, 
спроможних виробляти обґрунтовані системні економічні рішення на основі сучасних норм 
міжнародного права та дипломатії для всіх суб'єктів господарювання світової економіки, перш за все 
авіаційно-космічної галузі, мають фундаментальні фахові знання у сфері міжнародного регулювання 
економічних відносин, володіють сучасним економічним типом мислення та прикладними навичками, 
необхідними для проведення досліджень, розв’язання складних, багатоієрархічних завдань і 
впровадження інноваційних ідей в умовах невизначеності та системної еволюції міжнародних 
економічних відносин у XXI ст.

Рецензована освітньо-професійна програма включає: загальну характеристику; загальні та 
фахові компетентності випускника другого (магістерського) рівня вищої освіти, що формуються в 
результаті освоєння програми; документи, що регламентують зміст і організацію освітнього процесу 
при реалізації програми; перелік фактичного ресурсного забезпечення реалізації магістерської 
програми та інші нормативні та методичні документи і матеріали, що забезпечують якість підготовки 
здобувачів вищої освіти.

Освітньо-професійна програма «Міжнародне регулювання економічних відносин» 
регламентує цілі, очікувані результати, зміст, умови та технології реалізації освітнього процесу, оцінку 
якості підготовки випускника і включає такі компоненти: навчальний план, робочі програми 
навчальних дисциплін, що забезпечують якість підготовки фахівців, а також програми практик, 
календарний навчальний графік і методичні матеріали, що забезпечують реалізацію відповідної 
освітньої технології.

Дисципліни навчального плану освітньо-професійної програми формують весь необхідний 
перелік загальних і фахових компетентностей, передбачених Міністерством освіти і науки України, та 
повною мірою дозволяють досягти встановлених результатів навчання. У числі конкурентних переваг 
програми слід відзначити, що вона базується на основі студентоцентрованого підходу, який 
реалізується через індивідуалізацію освіти; програма реалізується англійською мовою; до її 
реалізації залучається висококваліфікований професорсько-викладацький склад.

Однією з переваг програми є врахування вимог роботодавців при формуванні дисциплін 
обов’язкової частини, які за своїм змістом дозволяють повною мірою забезпечити компетентності 
випускника. Якість змістовної складової навчального плану не викликає сумнівів. Включені до плану
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дисципліни розкривають сутність актуальних на сьогоднішній день міжнародних економічних 
проблем, перш за все в авіаційній сфері.

Структура навчального плану в цілому логічна і послідовна. Оцінка робочих програм 
навчальних дисциплін дозволяє зробити висновок про високий рівень їх якості і достатній рівень 
методичного забезпечення. Зміст дисциплін відповідає компетентнісній моделі випускника.

Навчальна робота здобувачів вищої освіти освітньої програми «Міжнародне регулювання 
економічних відносин» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 
«Міжнародні відносини» організовується в процесі підготовки в наступних формах: лекції, 
консультації, практичні заняття, модульні контрольні роботи, самостійна робота, практики. В 
навчальному процесі реалізації рецензованої програми передбачається використання активних та 
інтерактивних форм проведення занять, включаючи дискусії, ділові ігри, розбір конкретних ситуацій, 
тренінги, роботу в малих групах та ін.

Рецензована освітньо-професійна програма повною мірою відповідає заявленому рівню 
'підготовки здобувачів вищої освіти. Передбачені дисципліни формують високий рівень 
компетентностей відповідно до вимог стандарту вищої освіти з а ;даною спеціальністю. Можна 
зробити підсумковий висновок про те, що освітньо-професійна програма «Міжнародне регулювання 
економічних відносин» може бути рекомендована для підготовки фахівців другого (магістерського) 
рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»/ в Національному авіаційному 
університеті.

Генеральний директор
ТОВ «РСМ УКРАЇНА КОНСАЛТИНГ» О.Л. Полянський



РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

на освітньо-професійну програму 
«Міжнародне регулювання економічних відносин» 

підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 

галузі знань 29 «Міжнародні відносини»

В сучасних умовах науково-технічного прогресу зростає потреба у 

забезпеченні підприємств та організацій кваліфікованими фахівцями із 

зовнішньоекономічних питань, які здатні розв’язувати складні задачі і проблеми 

та приймати обгрунтовані системні економічні рішення на основі сучасних норм 

міжнародного права та дипломатії для всіх суб'єктів господарювання світової 

економіки. Це зумовлює необхідність підготовки фахівців з глибокими 

теоретичними знаннями і практичним досвідом проведення аналізу та 

прогнозування кон’юнктурних змін на внутрішніх та зовнішніх ринках, 

формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства та її 

ефективної реалізації. Адже велика кількість національних підприємств 

підтримують ділові зв’язки із зарубіжними партнерами та мають у своїй 

структурі відділи, до функціоналу яких входить розвиток міжнародної співпраці 

та просування продукції на світовий ринок.

Таких спеціалістів потребують спільні підприємства, компанії з 

іноземними інвестиціями, транснаціональні корпорації тощо. Враховуючи 

вищезазначене, підготовка фахівців освітньо-професійної програми 

«Міжнародне регулювання економічних відносин» спеціальності 292 

«Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 «Міжнародні відносини»є 

актуальною та відповідною умовам та вимогам часу.

Освітньо-професійна програма«Міжнародне регулювання економічних 

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

«Міжнародні відносини»,розроблена робочою групою кафедри міжнародних 

економічних відносин і бізнесу Національного авіаційного університету, 

відповідає всім сучасним вимогам підготовки фахівців даного напряму.



В рецензованій освітньо-професійній програмі передбачена практична 

підготовка, що дає можливість закріпити отримані теоретичні знання та набути 

визначених програмних компетентностей. Загальні та професійні 

компетентності, зазначені в освітньо-професійній програмі, є актуальними та 

відповідають сучасним вимогам ринку праці. Навчальний план підготовки 

здобувачів повною мірою відповідає завданням освітньо-професійної програми 

«Міжнародне регулювання економічних відносин».

Структурно-логічна схема вивчення навчальних дисциплін, їх перелік та 

обсяг відповідають вимогам якісної підготовки здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» 

і покликані сприяти забезпеченню відповідності програмних результатів 

навчання запитам роботодавців

Начальник управління 
інвестиційної політики, 
міжнародної технічної допомоги 
та виставкової діяльності апарату 
Міністерства з питань 
стратегічних галузей 
виробництва України, 
к.політ.н.
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(Мінстратегпром)
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Видана МАКУСІ Юрію Володимировичу про те, що він відповідно 
до наказу Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України 
від 25 лютого 2021 року № 105/к «Про призначення Макухи Ю. В.» з 01 березня 
2021 року працює на посаді начальника Управління інвестиційної політики,

ггі апарату Міністерства

ДОВІДКА

м. Київ №  / 3 - / 3

яковлєв

http://www.mspu.gov.ua


РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК  

на освітньо-професійну програму  

«Міжнародне регулювання економічних відносин» 

підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 

зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 

галузі знань 29 «Міжнародні відносини», 

розробленої науково-педагогічними працівниками кафедри 

міжнародних економічних відносин і бізнесу 

Національного авіаційного університету

Освітньо-професійна програма «Міжнародне регулювання економічних 

відносин»передбачає надання ґрунтовних комплексних знань та практичну 

підготовку з міжнародних економічних відносин в поєднанні з нормами 

міжнародного права та порівняльного правознавства, формування вмінь і 

навичок для вирішення завдань міжнародно-правового регулювання 

міжнародних відносин.Отримані фахові знання щодо міжнародно-правового 

регулювання мають унікальну специфіку в контексті функціонування 

авіаційно-космічної галузі.

Метою освітньо-професійної програми «Міжнародне регулювання 

економічних відносин»спеціальності 292 «Міжнародні економічні 

відносини» є підготовка висококваліфікованих фахівців, 

конкурентоспроможних на національному і міжнародному ринках праці., 

перш за все в авіаційно-космічній галузі, що дозволить їм зробити 

позитивний внесок у розвиток суспільства.

Дисципліни навчального плану рецензованої освітньо-професійно''" 

програми повною мірою формують весь необхідний перелік професійних 

компетентностей, передбачених вимогами стандарту вищої освіти 

спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». До конкретних 

переваг програми слід відзначити, що до її реалізації залучається досить



досвідченим склад викладачів, які активно включені в процеси 

інтернаціоналізації вищої освіти.

При чому ключовою перевагоюпрограми є врахування вимог 

роботодавців при формуванні дисциплін професійного циклу, які за своїм 

змістом дозволяють забезпечити компетентності випускника. Розглянувши 

зміст навчального плану, який є складовою частиною освітньо-професійної 

програми, вважаємо, що він в достатній мірі відображає вимоги, що 

пред’являються до фахівців, які здійснюють міжнародні економічні 

відносини та ведуть виробничо-комерційну діяльність за межами нашої 

країни.

На основі вищевикладеного можна стверджувати, що розроблена 

освітньо-професійна програма«Міжнародне регулювання економічних 

відносин» для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за 

спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»може бути 

рекомендованою до практичної реалізації кафедрою міжнародних 

економічних відносин і бізнесу Національного авіаційного університету.

Директор ТОВ «ДОРОБУТ-ІНВЕСТ»


