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ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ
МАГІСТРА
Профіль освітньо-професійної програми підготовки фахівців з вищою освітою
за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі
знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Магістр з менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності,
менеджер-управитель із
зовнішньоекономічної діяльності
Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС
Державний економіко-технологічний
університет транспорту
Національне агентство із забезпечення
якості вищої освіти
Програма впроваджується у 2016 році
акредитована до _____р.
FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7
рівень, НPK – 7 рівень.

Кваліфікація
Тип диплома та обсяг програми
Вищий навчальний заклад
Акредитаційна інституція
Період акредитації
Рівень програми
А

Мета програми
Створення цілісної системи забезпечення підготовки фахівців з вищою
освітою за другим (магістерським) рівнем в сфері управління
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

Б
1

Характеристика програми
Предметна область, напрям
Галузь знань 07 «Управління та
адміністрування», спеціальність 073
«Менеджмент»
Фокус програми:
Повна вища освіта в галузі управління
загальна/спеціальна
та адміністрування, спеціалізація в
сфері
управління
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
Орієнтація програми
Освітньо - професійна
Проходження виробничої практики на
підприємствах транспортної галузі
Особливості програми
України, які здійснюють зовнішньо
економічну діяльність

2
3
4

В
1

Працевлаштування та продовження освіти
Менеджер-управитель із
Працевлаштування
економічної діяльності;
3

зовнішньо
Заступник

2
Г
1

2

Д
1

директора філіалу з зовнішньо
економічної діяльності; Начальник
відділу транспортного забезпечення
ЗЕД;
Керівники
фінансових,
економічних та адміністративних
підрозділів
підприємств-суб’єктів
ЗЕД;
Керівники
підрозділів
маркетингу; Заступник начальника
відділу збуту, комерційного відділу;
Начальник
відділу
матеріальнотехнічного
постачання
ЗЕД.
Відповідно
до
Державного
класифікатору
видів
економічної
діяльності ДК 009-96, затвердженого
наказом Держстандарту України від
22.10.96 р. № 441
Випускники
мають
можливість
продовжувати навчання на третьому
(освітньо-науковому) рівні

Продовження освіти

Стиль та методика навчання
Студентоцентроване,
проблемноПідходи до викладання та
орієнтоване
з
елементами
навчання
дистанційного навчання
Оцінювання навчальних досягнень
студента здійснюється за взаємо
узгодженими
4-х
бальною
(«відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно»)
і
вербальною
(«зараховано»,
«не
зараховано)
системами, шкалою навчального
закладу ( від 0 до 100 балів),
Система оцінювання
національною шкалою ЕСТS (A, B,
C, D, E, FX, F).
Види контролю: поточний, модульний, підсумковий, самоконтроль.
Форми контролю: усне та письмове
опитування, тестові завдання, захист
курсової роботи, державна атестація,
написання наукової статті
Програмні компетентності
Інтегральна Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певної
галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що
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2

Загальні

2

Фахові

передбачає проведення досліджень та/або здійснення
інновацій та характеризується невизначеністю умов і
вимог.
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу, проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК2.Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК3.Здатність приймати обґрунтовані управлінські
рішення.
ЗК4.Здатність цінувати та поважати різноманітність та
мультикультурність.
ЗК5.
Здатність
використовувати
інформаційні
і
комунікаційні технології.
ЗК6.Здатність до адаптації та дій в невизначеній ситуації.
ЗК7. Здатність діяти соціально відповідальне.
ЗК8.Здатність впроваджувати наукові методи управління.
ЗК9.Здатність
аналізувати
тенденції
глобалізації
економічного розвитку.
ФК1. Здатність проводити комплексні дослідження і
моніторинг світових та регіональних ринків товарів та
послуг, стану зовнішньоекономічної діяльності країн світу.
ФК2. Здатність визначати конкурентоздатність продукту
на світових ринках, розробляти стратегічні і тактичні плани
зовнішньоекономічної
діяльності
підприємства
на
міжнародному ринку.
ФК3.Здатність
здійснювати
техніко-економічне
обґрунтування зовнішньоекономічного контракту.
ФК4. Здатність розраховувати економічний ефект та
ефективність зовнішньоекономічних операцій.
ФК5. Здатність діагностувати, оцінювати та управляти
різними видами зовнішньоекономічних ризиків.
ФК6.Здатність створювати інформаційне забезпечення
зовнішньоекономічної діяльності, забезпечувати його
ефективне функціонування. Формувати збалансовані
системи показників зовнішньоекономічної діяльності за
допомогою інформаційного забезпечення.
ФК7.Здатність
аналізувати
загальні
положення
транспортної політики ЄС, використовувати в практичній
діяльності положення угод між Україною та ЄС щодо
співробітництва у сфері транспорту.
ФК8.Здатність
використовувати
організаційно-правові
засади утворення і ведення бізнесу на ринку транспортних
послуг держав-членів ЄС.
ФК9.Здатність
формулювати
цілі
міжнародної
інвестиційної діяльності підприємства, прогнозувати,
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планувати та забезпечувати контроль за інвестиційною
діяльністю підприємства на світових ринках.
Е

Програмні результати навчання
ПР1. Демонструвати достатні наукові навички щодо вибору об’єктів та
методів
проведення наукового дослідження, пошуку та аналізу
різноманітних джерел інформації, складання звітів з науково-дослідної
роботи. Демонструвати навички володіння науковими методами
управління міжнародним бізнесом.
ПР2. Демонструвати достатні навички з ділової іноземної мови задля
можливості мати доступ до сучасних наукових джерел та забезпечення
комунікацій з іноземними партнерами.
ПР3. Демонструвати навички
володіння теоретичними та
організаційними
основами
інформаційного
забезпечення
зовнішньоекономічної діяльності.
ПР4.Демонструвати повагу до різноманітності та мультикультурності
партнерів, навички міжособистісної взаємодії, схильність до адаптації та
дії в новій ситуації на основі етичних міркувань. Сприйняття
необхідності додержуватися професійних етичних стандартів.
ПР5. Демонструвати соціально відповідальну поведінку при здійсненні
міжнародного бізнесу.
ПР6. Демонструвати навички здатності до адаптації та дій в
невизначеній ситуації міжнародного бізнесу.
ПР7. Демонструвати здатність аналізувати вплив правових, економічних
та соціальних факторів міжнародного середовища на діяльність
підприємства.
ПР8. Демонструвати навички володіння методами комплексних
досліджень і моніторингу світових та регіональних ринків товарів та
послуг, стану зовнішньоекономічної діяльності країн світу.
ПР9. Демонструвати навички розроблення, реалізації та узгодження
стратегічних і тактичних планів діяльності підприємства на різних
міжнародних ринках, здатність формувати маркетингову, товарну та
цінову стратегії підприємства на міжнародних ринках.
ПР10. Демонструвати здатність економічно обґрунтовувати здійснення
зовнішньоекономічної діяльності, розраховувати економічний ефект та
ефективність експортно-імпортних операцій.
ПР11. Демонструвати знання та навички щодо оцінювання та мінімізації
валютних, транспортних, торговельних та інших ризиків при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
ПР12. Демонструвати здатність розробляти інвестиційну стратегію
підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.
ПР13. Демонструвати
знання правового регулювання роботи
транспортних систем ЄС, взаємодії транспортної мережі ЄС та України.
ПР14. Демонструвати знання діяльності європейських інституцій в
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галузі транспорту. Знання нормативних актів України та ЄС з
регулювання транспортних перевезень.
ПР15. Знати природу, передумови та фактори становлення глобальної
економіки, генезис глобальної економічної інтеграції, механізми та
інструментарій анти циклічного регулювання економік у глобальній
системі.
ПР16. Знання митних процедур перетину державного кордону при
здійсненні зовнішньоекономічної, експедиторської діяльності та
міжнародних транспортних перевезеннях.
ПР17.
Демонструвати
здатність
планувати
та
формувати
мультинаціональний колектив.
ПР18. Демонструвати навички організації
робіт із розробки та
впровадження систем управління якістю діяльністю організації
відповідно до рекомендацій міжнародних стандартів .

СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
Нормативний строк підготовки магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент»
становить 1 рік 5 місяців. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки
магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності» становить 90 кредитів ЄКТС.
У тому числі
Цикл дисциплін

Загальної
підготовки

Кількість
навчальних годин

Обов’язкових
дисциплін,
годин/кредитів

Вибіркових
дисциплін
годин/кредитів

180/6
__________
6,6%

180/6
___________
6,6%

1530/51
___________
56,6%

750/22
___________
24,4%

780/29
__________
32,2%

Виробнича та
переддипломна
практика

390/13
__________
14,4%

390/13
__________
14,4%

-

Державна
атестація

600/20
_________
22,2%

600/20
__________
22,2%

-

Професійної
підготовки
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Усього

2700/90
___________
100%

Дисципліни

1830/61
__________
67,8%

Семестри

Креди Обсяг
годин
ти
1

1.1.

870/29
__________
32,2%

2

3

Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціальноекономічної підготовки

1.Міжнародне приватне право

3

90

2.Методологія і організація
наукових досліджень

3

90

Всього

6

180

1.2.

залік
залік

Цикл професійної та практичної підготовки

1.Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

8

240

залік

2.Міжнародний маркетинг

5

150

екз.

3.Інвестиційний менеджмент

3

90

екз.

4.Міжнародні кредитнорозрахункові та валютні
операції

6

180

екз.

5.Інформаційні системи і
технології в управлінні
зовнішньоекономічною
діяльністю

3

90

екз.

Всього

25

750

Виробнича практика

9

270

залік

Переддипломна практика

4

120

залік

Державний іспит

2

60

екз.

Магістерська робота

18

540

захист

8

екз.
КР

2.Вибіркові навчальні дисципліни
1.1Ділова іноземна мова

5

150

залік екз.

3

90

залік

5

90

залік

3

90

залік

4

120

екз.

3

90

залік

3

90

Всього вибіркова частина

26

780

Всього

90

2700

1.2Друга іноземна мова
2.1 Міжнародні перевезення
2.2 Транспортне забезпечення
зовнішньоекономічної
діяльності
3.1 Стратегічний аналіз
зовнішньоекономічної
діяльності
3.2 Глобальна економіка
4.1 Фінанси
зовнішньоекономічної
діяльності
4.2 Міжнародний менеджмент
5.1 Управління міжнародними
проектами
5.2 Управління ризиками в
зовнішньоекономічної
діяльності
6.1 Транспортна політика
Європейського Союзу
6.2 Бізнес і співробітництво на
європейському ринку
транспортних послуг
7.1 Міжнародний бізнес
7.2 Управління якістю

залік

Детальну інформацію можна отримати на кафедрі «Менеджмент»
Державного економіко-технологічного університету транспорту за тел.044-59151-97.
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