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міжнародних економічних відносин; Орєхова Т.В., д.е.н., професор; 

Хаджинов І.В., д.е.н., професор; Кістерський Л.Л., д.е.н., професор; 

Половчик Я., габілітований доктор, професор; Варламова М.Л., к.е.н., 

доцент; Атаманчук З.А., к.е.н., доцент; Шкурат М.Є., к.е.н., доцент;, 

Іщук Ю.А., доктор філософії з міжнародних економічних відносин; 

Кукель Г.С., завідувач навчально-методичної лабораторії кафедри 

міжнародних економічних відносин, Братчук У.П., старший лаборант 

кафедри міжнародних економічних відносин. 

ЗАПРОШЕНІ: представники стейкголдерів: Шемякін Д.Ю., директор 

Команди підтримки реформ Мінекономіки; Крупа О.В., к.е.н., 

начальник Головного управління Пенсійного фонду України в 

Хмельницькій області, випускник ОП «Бізнес-адміністрування»; 

Андрейчик О.Л., в.о. керівника апарату Хмельницької обласної 

державної адміністрації, випускниця ОП «Бізнес-адміністрування»; 

Яценко В.В., директор відділу закупівель Kramp Groep, здобувач ОНП 

«Міжнародні економічні відносини»; здобувачі ОНП «Міжнародні 

економічні відносини» СО «Доктор філософії»: Гладкова А.О.; Дубель 

М.В.; здобувачі ОПП «Міжнародні економічні відносини» СО 

«Магістр»: Мороз В. В.; Уйменова А. Ю.; здобувачі СО «Бакалавр»: 

Павлівська О.Ю.; Шейгець А.М.; Клінова А.С., Петрова В.С., 

Завідовська А.О. 

ІНШІ ПРЕДСТАВНИКИ: Волкова Н.І., к.е.н., доцент, заступник декана з 

навчальної роботи, експерт з якості; Таранич О.В., к.е.н., доцент, 
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експерт з якості; Безгін К.С., д.е.н., професор, професор кафедри 

менеджменту та поведінкової економіки 

Порядок денний: 

 

1.1. Про результати громадського обговорення освітньо-професійної програми 

«Міжнародні економічні відносини» другого рівня СО «Магістр» за 

спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». 

 

 

СЛУХАЛИ: Про результати громадського обговорення освітньо-професійної 

програми «Міжнародні економічні відносини» другого рівня СО «Магістр» за 

спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». 

 

ВИСТУПИЛИ:  

1. ХАДЖИНОВ І.В., д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних 

економічних відносин, гарант ОП охарактеризував мету, особливості та 

переваги  освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» 

другого (магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні 

відносини» зазначив, що ОПП покликана сформувати професійні компетенції, 

необхідні для роботи як на міжнародному, державному, так і на бізнесовому 

рівнях. Плідна співпраця з цілою низкою університетів-партнерів (Лондонська 

Школа Бізнесу та Фінансів Університет «Northumbria» (м. Ньюкасл, 

Великобританія), Університет міста Сандерленд (Великобританія), 

Познаньський економічний університет (Польща), Господарська академія 

імені Д. Ценова (м. Свіштов, Болгарія) та ін.) дала змогу сформувати сучасний 

контент освітніх компонент та конкурентоспроможне їх науково-методичне 

забезпечення. 

Професор Хаджинов І.В. запропонував внести пропозиції з актуалізації 

змісту окремих освітніх компонентів: внесення змін до каталогу освітніх 

компонентів  ОП та до навчального плану, змінивши ОК-3 – «Міжнародні 

стратегії економічного розвитку» на ОК-3 – «Кон’юнктура світових ринків 

товарів та послуг». 

2. САВЧЕНКО М.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних 

економічних відносин зазначила, що в освітньо-професійній  програмі 

«Міжнародні економічні відносини» другого рівня ВО «Магістр» за 

спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» подано обсяг і опис 

освітньої програми, надано перелік компетентностей випускника, 

нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 

результатах навчання, визначені форми атестації здобувачів та вимоги до 

системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 



Було наголошено, що на підставі порівняльного  аналізу в освітньо-

професійної програми «Міжнародні економічні відносини»  другого рівня ВО 

«Магістр» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», що 

реалізується у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса з 

аналогічними програмами у провідних ЗВО України та Європи дійшли до 

висновку щодо відповідності ОПП  «Міжнародні економічні відносини»,  

прийнятої у 2021 році в Донецькому національному університеті імені Василя 

Стуса, світовим вимогам до підготовки фахівців за цією спеціальністю. 

За результатами опитування здобувачів виявлено, що рівень набутих 

загальних та спеціальних (фахових) компетентностей під час навчання за 

даною ОП є високим або достатнім. Обов’язкові освітні компоненти, що 

включені до каталогу ОП, з позиції отримання кваліфікації магістр 

міжнародних економічних відносин на погляд здобувачів, які приймали участь 

в опитуванні, є дуже важливими, однак відмічена необхідність опанування 

«цифрової» грамотності (компетентності), яка визнана ЄС однією з 8 

ключових компетентностей для повноцінного життя та діяльності. 

3. ОРЄХОВА Т.В., д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних 

економічних відносин надала позитивну оцінку освітньо-професійній програмі 

та звернула увагу на  необхідність надання більших можливостей здобувачам 

оволодіти практичними навичками стратегічного планування, розширити 

знання за допомогою освітніх компонент, які включають в себе практичну 

складову, в рамках циклу дисциплін професійної та практичної підготовки 

ОПП  спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». 

За результатами опитування стейкголдерів  були виявлені окремі 

проблемні аспекти та слабкі місця реалізації освітньо-професійної програми, 

такі як: недостатня здатність пристосовуватися до управлінських ситуацій, 

пов’язаних із розробленням, впровадженням та виконанням міжнародної 

стратегії; неволодіння навичками управління стратегічною інформацією 

(уміння віднаходити та аналізувати фінансову та нефінансову інформацію з 

різних джерел) в процесі ухвалення стратегічних рішень в міжнародному 

бізнесі; нездатність генерувати нові ідеї (розвивати креативність) в процесі 

розроблення міжнародних корпоративних і бізнес-стратегій; невміння 

розробляти та ухвалювати стратегічні рішення з урахуванням специфіки 

міжнародного бізнесу тощо. 

З метою усунення цих недоліків Орєхова Т.В. запропонувала внести 

пропозиції з актуалізації змісту окремих освітніх компонентів, а саме внесення 

змін до каталогу освітніх компонентів  ОП та до навчального плану, змінивши 

ОК-09 «Міжнародний менеджмент» на «Міжнародний стратегічний 

менеджмент». 

4. УЙМЕНОВА А.Ю., здобувачка за ОП «Міжнародні економічні 

відносини» звернула увагу, що освітня програма «Міжнародні економічні 



відносини» має враховувати  рух до цифрової економіки вимагає від майбутніх 

фахівців міжнародних економічних відносин вміння працювати з цифровими 

технологіями, збирати та опрацьовувати великі дані, управляти новими бізнес- 

процесами, розробляти цифрові стратегії міжнародного бізнесу. Вона повинна 

формувати у майбутніх фахівців цифрову грамотність. 

УХВАЛИЛИ:  

1. З метою приведення освітньо-професійної програми «Міжнародні 

економічні відносини» другого рівня СО «Магістр» за спеціальністю 292 

«Міжнародні економічні відносини» в Донецькому національному 

університеті імені Василя Стуса у відповідність до тенденцій розвитку науки, 

практики та спеціальності в закордонних і вітчизняних ЗВО, запитам ринку 

праці, а також до позицій стейкголдерів, внести зміни до освітньо-професійної 

програми.  

2. Порушити клопотання перед Вченою радою економічного факультету 

про розгляд проєкту освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні 

відносини» другого рівня СО «Магістр» за спеціальністю 292 «Міжнародні 

економічні відносини» 2022 року набору з відповідними змінами та 

доповненнями. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова  Марина САВЧЕНКО 

   

Секретар  Галина КУКЕЛЬ 

 

  



Підсумки громадського обговорення 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«Міжнародні економічні відносини» 

Ступінь вищої освіти «Магістр» 

Галузь знань 29 «Міжнародні  відносини» 

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» 

 

Дата затвердження попередньої редакції 29.04.2021 р. 

Терміни громадського обговорення ОП 16.02.2022 – 16.03.2022* 

ПІБ стейк-

голдера 

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 

Шемякін Д.Ю.   Роботодавець, 

випускник 

директор 

Команди   

підтримки   

реформ   

Мінекономіки 

ІІ Освітні компоненти у 

попередній редакції: 

ОК-5 «Управління 

міжнародною 

конкурентоспроможніс

тю підприємства» 

 

Запропоновано такі 

освітні компоненти: 

ОК-5 «Управління 

міжнародною 

конкурентоспроможніс

тю» 

 

Вносяться 

зміни до 

розділу ІI 

Враховано 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Хаджинов 

І.В. 

Гарант ОП  Доктор 

економічних наук, 

професор, 

проректор з 

наукової роботи 

II Освітні компоненти у 

попередній редакції: 

ОК-3 – «Міжнародні 

стратегії економічного 

розвитку» 

 

Запропоновано такі 

освітні компоненти: 

 

ОК-3 – «Кон’юнктура 

світових ринків товарів 

та послуг» 

 

 

Вносяться 

зміни до 

розділу ІI. 

Враховано 

Орєхова Т.В. Член 

проєктної 

групи  

Доктор 

економічних наук, 

професор, декан 

економічного 

факультету 

II Освітні компоненти у 

попередній редакції: 

ОК-9 – «Міжнародний 

менеджмент  

(International 

management)» 

Запропоновано такі 

освітні компоненти: 

 

ОК-9 – «Міжнародний 

стратегічний 

менеджмент» 

 

Вносяться 

зміни до 

розділу ІI. 

Враховано 

* Обговорення змісту ОПП відбулося на засіданні кафедри міжнародних економічних відносин (протокол № 13 від 17.03.2022 р.) та онлайн-

обговоренні, за результатами яких здійснювалося обговорення робочих планів, змісту, цілей, компетентностей та освітніх компонент ОПП 
 

 

Завідувач кафедри              Марина САВЧЕНКО 
 

Секретар                Галина КУКЕЛЬ 

 

 

 

 



 


