Структура освітньої програми:
Обсяг 90 кредитів ЄКТС. Обов’язкові курси 39 кредитів ЄКТС, курси за вибором 24 кредитів ЄКТС.
Практики 9 кредитів ЄКТС*. Підсумкова атестація: магістерська кваліфікаційна робота – 18
кредитів ЄКТС
* співвідношення кредитів між частинами програми може незначно варіювати
Освітні цілі програми та результати навчання полягають в наступному:
Метою освітньої програми магістратури зі спеціальності «Міжнародні економічні
відносини» є формування загальних і професійних (фахових) компетентностей,
оволодіння якими дозволить випускникам вирішувати складні та комплексні задачі та
проблеми, приймати ефективні рішення у нестандартних ситуаціях, 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, а також
проводити наукові дослідження у сфері міжнародних економічних відносин. Спрямована
на формування ефективної, якісної, сучасної освітньої системи, що покликана забезпечити
міжнародну конкурентоспроможність випускників. Узагальненим об’єктом діяльності
магістра з міжнародних економічних відносин є міжнародна економічна діяльність, а
саме, управління міжнародною конкурентоспроможністю, міжнародні стратегії
економічного розвитку, функціонування в умовах глобальної економіки, інноваційний
розвиток підприємств, управління міжнародними проектами та міжнародний менеджмент.
За результатами навчання за програмою у випускників будуть сформовані
професійні компетентності, притаманні магістрам 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 розробляти стратегії поведінки економічних агентів на різних
міжнародних ринках.
2. Здатність самостійно здійснювати підготовку завдань і розробляти проектні
рішення з урахуванням фактору невизначеності, розробляти відповідні методичні і
нормативні документи, а також пропозиції та заходи щодо реалізації розроблених
проектів і програм.
3. Здатність оцінювати ефективність міжнародних проектів з урахуванням фактору
невизначеності.
4. Здатність аналізувати і використовувати різні джерела інформації щодо
міжнародних економічних відносин для проведення економічних розрахунків.
5. Здатність складати прогноз основних соціально-економічних показників
міжнародної діяльності підприємства, галузі, регіону і економіки в цілому.
6. Здатність розробляти варіанти управлінських рішень у сфері міжнародної
діяльності і обґрунтовувати їх вибір на основі критеріїв соціально-економічної
ефективності.
7. Здатність узагальнювати і критично оцінювати результати, отримані вітчизняними
і зарубіжними дослідниками, виявляти перспективні напрямки, складати програму
досліджень.
8. Здатність обґрунтовувати актуальність, теоретичну і практичну значущість
обраної теми наукового дослідження.
9. Здатність проводити самостійні дослідження відповідно до розробленої програми і
представляти результати проведеного дослідження науковому співтовариству у вигляді
статті або доповіді.

10. Здатність застосовувати сучасні методи і методики викладання економічних
дисциплін у вищих навчальних закладах.

