Структура освітньої програми:
Обсяг 240 кредитів ЄКТС. Обов’язкові курси 150 кредитів ЄКТС, курси за вибором 80 кредитів ЄКТС.
Практики, в т.ч. виробничі 10 кредитів ЄКТС*. Підсумкова атестація: комплексний екзамен
з фаху або бакалаврська кваліфікаційна робота.
* співвідношення кредитів між частинами програми може незначно варіювати
Освітні цілі програми та результати навчання полягають в наступному:
Метою освітньої програми бакалаврату зі спеціальності «Міжнародні економічні
відносини» є формування загальних і професійних (фахових) компетентностей,
оволодіння якими дозволить випускникам вирішувати стандартні проблеми, які
виникають у міжнародних економічних відносинах на рівні підприємства, організації чи
установи, та обґрунтовувати пропозиції, спрямовані на поліпшення економічної
ефективності, для господарюючих суб’єктів, залучених до міжнародної економічної
діяльності, зокрема з професійним використанням іноземної мови. Спрямована на
формування ефективної, якісної, сучасної освітньої системи, що покликана забезпечити
міжнародну конкурентоспроможність випускників.
За результатами навчання за програмою у випускників будуть сформовані
професійні компетентності, притаманні фахівцям з економіки взагалі, що дозволяє їм
обіймати будь-які посади, пов’язані з економічною діяльністю. Крім того у випускників
формуються специфічні професійні компетентності, що забезпечує їх особливо
результативну діяльність у сфері міжнародних економічних відносин. Це, зокрема:
1. Здатність використовувати системний підхід до аналізу закономірностей і
тенденцій розвитку системи міжнародних економічних відносин.
2. Здатність до аналізу та прогнозування динаміки міжнародних умов торгівлі.
3. Здатність зібрати і проаналізувати вихідні дані, необхідні для оцінки
міжнародної конкурентоспроможності господарюючого суб'єкта.
4. Здатність розробити та обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення
управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
5. Володіння методами аналітичної роботи, пов'язаними з фінансовими аспектами
діяльності професійних учасників міжнародного фінансового ринку.
6. Здатність організувати роботу зовнішньоекономічного відділу, укладати і
здійснювати зовнішньоекономічні операції з урахуванням критеріїв дотримання правових
норм та економічної ефективності.
7. Здатність здійснювати процедури експортного / імпортного контролю.
8. Здатність вести дослідницьку роботу з використанням міжнародних баз даних з
проблем міжнародної економічної діяльності.
9. Здатність оцінювати та приймати рішення щодо міжнародних інвестиційних
процесів.
10. Володіння однією з іноземних мов на професійному рівні та другою іноземною
мовою на рівні побутового спілкування.

