
Підсумки громадського обговорення 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«Міжнародна економіка» 

Ступінь вищої освіти «Бакалавр» 

Галузь знань 29 «Міжнародні  відносини» 

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» 

 

Дата затвердження попередньої редакції 29.05.2020 р. 

Терміни громадського обговорення ОП 15.03.2021 – 15.04.2021* 

ПІБ стейк-

холдера 

Категорія 

(НПП, 

робото-

давець, 

здобувач 

освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене 

звання, займана 

посада (місце 

роботи) 

До якого 

розділу 

ОП 

пропо-

нуються 

зміни 

Попередня редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція 

розділу ОП 
Примітки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лактіонова 

О.А. 

Експерт Доктор 

економічних наук, 

професор,  

завідувач  

кафедри фінансів 

та банківської 

справи 

До 

розділу І 

Викладення 

особливостей освітньо-

професійної програми в 

такій редакції: 

- спрямованість на 

формування та розвиток 

професійних знань та 

практичних навичок в 

галузі міжнародних 

економічних відносин 

на всіх рівнях; 

- використання в  

навчальному процесі 

елементів дуальної 

освіти; 

Перегляд особливостей 

освітньо-професійної 

програми та викладення 

їх в такій редакції: 

навчання за 

найсучаснішими 

навчальними планами 

та навчальними 

програмами відповідно 

до вимог ринку праці з 

практичною 

спрямованістю на 

підготовку широко-

профільних фахівців, 

які водночас володіють 

Вносяться 

зміни до 

розділу І 

Враховано 



1 2 3 4 5 6 7 8 

- поглиблене 

вивчення іноземної 

мови через створення 

іномовного середовища 

навчання; 

- використання 

інтерактивних методик 

викладання  

професійних 

дисциплін; 

широкий спектр 

компетентностей надає 

можливість 

працевлаштування на 

мікро- та  макрорівнях 

ґрунтовними 

вузькоспеціалізованими 

знаннями й навичками, 

мають високий 

адаптаційний 

потенціал; 

- спрямованість 

формування та розвитку 

професійно-

орієнтованої 

комунікативної 

компетенції, 

опанування якої 

допоможе майбутньому 

економісту-

міжнароднику 

спілкуватися із 

зарубіжними 

партнерами, адекватно 

використовуючи 

отримані 

соціокультурні знання, 

навички й уміння; 

- спрямованість на 

формування та розвиток 

професійних знань та 

практичних навичок в 

галузі міжнародних 

економічних відносин 

на макрорівні; 

- поглиблене 

вивчення іноземної 



1 2 3 4 5 6 7 8 

мови через створення 

іномовного середовища 

навчання; 

- використання 

інтерактивних методик 

викладання  

професійних 

дисциплін; 

широкий спектр 

компетентностей надає 

можливість 

працевлаштування на 

макрорівні 

Орєхова Т.В. Член 

проєктної 

групи  

Доктор 

економічних наук, 

професор, декан 

економічного 

факультету 

До  

розділу I 

Результатами 

виконання ОПП 

підготовки бакалаврів 

за спеціальністю 

«Міжнародні 

економічні відносини», 

присвоєння їм 

відповідної академічної 

кваліфікації згідно 

Класифікатора 

професій та враховуючи 

реальні потреби ринку 

праці випускники 

мають такі перспективи 

працевлаштування:  

Консультант із 

зовнішньоекономічних 

питань  

Запропоновано із 

списку професій 

вилучити 

«дипломатичний агент» 

та додати «експерт із 

зовнішньоекономічних 

питань»  

Вносяться 

зміни до 

розділу І 

Враховано   



1 2 3 4 5 6 7 8 

Менеджер (управитель) 

із 

зовнішньоекономічної 

діяльності  

Економіст з 

міжнародної торгівлі  

Дипломатичний агент 

Орєхова Т.В. Член 

проєктної 

групи  

Доктор 

економічних наук, 

професор, декан 

економічного 

факультету 

До  

розділу 

II 

Освітні компоненти у 

попередній редакції: 

ОК2– Мікроекономіка;  

ОК9 – Макроекономіка;  

ОК10–Просторова 

економіка;  

ОК14–Міжнародна 

інформація 

(International 

information);  

ОК36–Міжнародні 

розрахунки 

Запропоновано такі 

освітні компоненти: 

ОК2–Політична 

економія;  

ОК9– Макроекономіка;  

ОК10– Мікроекономіка; 

ОК14–Міжнародні 

відносини і світова 

політика (International 

relations and world 

politics);  

ОК36–Міжнародна 

економічна безпека 

Вносяться 

зміни до 

розділу ІI 

Враховано 

* Обговорення змісту ОПП відбулося на засіданні кафедри міжнародних економічних відносин (протокол № 15 від 19.04.2021 р.) та онлайн-

обговоренні (15.04.2021 р.), за результатами яких здійснювалося обговорення робочих планів, змісту, цілей, компетентностей та освітніх 

компонент ОПП 
 

Завідувач кафедри                                                                          М.В. Савченко 
 

 

Секретар                                                                                                                                                     Г.С. Кукель 
 


