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Передмова
Каталог елективних дисциплін кафедри економіки та міжнародних економічних
відносин є систематизованим переліком елективних дисциплін циклу професійної підготовки,
які викладачі кафедри пропонують для здобувачів вищої освіти освітньо-професійних та
освітньо-наукових програм за спеціальностями 051 «Економіка» та 292 «Міжнародні
економічні відносини» на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому
(освітньо-науковому) рівнях вищої освіти. Каталог є свідченням спроможності кафедри
оперативно задовольнити освітні потреби здобувачів вищої освіти для створення індивідуальної
освітньої траєкторії навчання за відповідними освітніми програмами.
Змістовні модулі дисциплін, методи активізації пізнавальної активності студентів під час
проведення аудиторних занять і організації самостійної роботи спрямовані на посилення
формування професійних компетентностей у здобувачів вищої освіти на відповідних рівнях.
Каталог складено з урахуванням діючих освітньо-професійних та освітньо-наукових програм
підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями 051 «Економіка» та 292 «Міжнародні
економічні відносини».
Здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що
пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з деканом відповідного
факультету.
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ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН
ДЛЯ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Дисципліни обсягом 5 кредитів:
Назва дисципліни: Світові ринки ресурсів
Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для
оцінки ситуацій на міжнародних ринках, прогнозування їх розвитку; аналізу і прийняття рішень
щодо використання ресурсного потенціалу країни в умовах посилення процесів глобалізації.
Завдання: вивчити структуру світового ринку ресурсів; розглянути класифікацію
природних ресурсів, їх економічну оцінку; охарактеризувати сучасний стан розвитку ринків
природних ресурсів; проаналізувати розвиток ринків економічних ресурсів, зокрема
фінансових, трудових, туристичних, ринків технологій.
Змістовні модулі:
1. Теоретичні основи формування та характеристика ринків природних ресурсів.
2. Характеристика ринків основних економічних ресурсів країн світу.
Назва дисципліни: Європейська інтеграція
Мета: формування у здобувачів вищої освіти розуміння передумов і факторів об’єднання
європейських держав та механізмів функціонування Європейського Союзу на сучасному етапі;
комплексного сприйняття інтеграційних процесів та їх впливу на національні економіки.
Завдання: систематизація історичних передумов та особливостей становлення й розвитку
інтеграційного об’єднання західноєвропейських країн; встановлення системної сутності
економічної інтеграції; визначення впливу інтеграційних процесів на національні економіки;
визначення сучасних інституціональних засад функцінування інтеграційного обєднання; аналіз
особливостей європейської інтеграційної моделі.
Змістовні модулі:
1. Історичні передумови та особливості функціонування європейського союзу.
2. Механізм функціонування валютної, регіональної політики та політики розширення ЄС.
Назва дисципліни: Регіональна економіка ІІ
Мета: формування у здобувачів вищої освіти системи теоретичних знань у галузі аналізу
особливостей функціонування світових регіональних соціально-економічних систем, а також
моделей розвитку країн світу.
Завдання: вивчення різних моделей національного економічного розвитку для виявлення
адаптивного досвіду ефективного господарювання; набуття навичок аналітичного оцінювання
ефективності моделей економічного розвитку окремих країн; визначення найперспективніших
торговельно-економічних партнерів України.
Змістовні модулі:
1. Загальні закономірності світового економічного розвитку.
2. Економіка країн сучасної тріади міжнародних регіонів.
Назва дисципліни: Митна справа
Мета: формування у здобувачів вищої освіти системи теоретичних знань у галузі
організації митної системи в Україні та набуття практичних навичок нарахування митних
платежів.
Завдання: вивчення теоретичних основ побудови митної системи України; з’ясування
особливостей митного оформлення товарів; вивчення методів визначення митної вартості
товарів, які перетинають митний кордон України та набуття практичних навичок щодо її
розрахунку; набуття практичних вмінь нарахування митних платежів; з’ясування особливостей
застосовування митних режимів.
5

Змістовні модулі:
1. Митне регулювання в системі регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
2. Особливості митного регулювання в Україні.
Назва дисципліни: Державне регулювання економіки
Мета: формування у здобувачів вищої освіти системи ґрунтовних знань щодо сутності,
методології, методики та організаційних основ державного регулювання економіки, розуміння
загальних тенденцій регулювання економіки.
Завдання: вивчити сутність, мету і завдання державного регулювання економіки;
розглянути теоретичні основи формування та реалізації стратегії соціально-економічної
політики держави; вивчити засоби впливу держави на економічний і соціальний розвиток та
соціально-економічні процеси; знати та вміти використовувати методику соціальноекономічного прогнозування, державного програмування і макроекономічного планування;
оцінювати комплекс сучасних проблем, які виникають у процесі державного регулювання
економіки.
Змістовні модулі:
1. Теоретичні основи державного регулювання економіки
2. Державне регулювання окремих сфер та секторів економіки
Назва дисципліни: Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами
Мета: Формування системи знань і практичних навичок у створенні і управлінні
стартапами на початковій стадії, підготовка студентів до участі в інкубаційних, акселераційних
і грантових програмах підтримки стартапів.
Завдання: інтегруватися в студентську стартап екосистему України; орієнтуватися в
основних поняттях про стартапи; мати розуміння як розвивати власний стартап; створити
перший проект з бізнес-моделлю, маркетинговим планом, командою; отримати перспективи
розвивати цей проект далі в інкубаційних або акселераційних програмах; опанувати методи
взаємодії з менторами та партнерами з різних сфер діяльності.
Змістовні модулі:
1. Інноваційне підприємництво та стартап екосистема. Проблема-рішення та пошук
бізнес-моделі. Customer Discovery phase.
2. Валідація бізнес моделі. Customer Validation phase. Знайомство з основними
інструментами для управління стартапами.
Назва дисципліни: Міжнародна економічна діяльність України
Мета: формування системи теоретичних знань і набуття практичних навичок у галузі
міжнародної економічної діяльності України та її регулятивного забезпечення.
Завдання: дослідження сутності й особливостей міжнародної економічної діяльності,
форм і методів міжнародного торговельного, інвестиційного та валютно-фінансового
співробітництва; оволодіння принципами та інструментами регулювання міжнародної
економічної діяльності на макро- та мікрорівні; набуття вмінь оцінювати стан, ефективність і
перспективи участі України в міжнародних інтеграційних процесах.
Змістовні модулі:
1. Природа, зміст та цілі міжнародної економічної діяльності.
2. Форми міжнародної економічної діяльності.
Назва дисципліни: Зовнішньоекономічна діяльність
Мета: формування системи знань і практичних навичок в пізнанні реальних процесів,
законів,
закономірностей,
категорій,
особливостей
та
тенденцій
розвитку
зовнішньоекономічних відносин та організації зовнішньоекономічної діяльності на
підприємстві.
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Завдання: розуміння сутності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, цілей,
мотивів і передумов її виникнення, правового та економічного середовища розвитку; вивчення
видів та форм ЗЕД підприємства; усвідомлення економічної природи комерційних операцій на
зовнішніх ринках; вивчення принципів укладання та виконання угод; проведення економічного
аналізу ЗЕД підприємства, визначення її ефективності.
Змістовні модулі:
1. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
2. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
3. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів.
4. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Назва дисципліни: Глобальна економіка
Мета: формування розуміння студентами умов і факторів становлення та механізмів
функціонування глобальної економіки; комплексного сприйняття глобальних процесів та їх
впливу на національні економіки.
Завдання: встановлення системної сутності економічної глобалізації; визначення впливу
глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; визначення основних параметрів
глобального розвитку; визначення сучасних ринкових та інституціональних методик
глобального менеджменту; аналіз особливостей формування національних і міжнародних
стратегій розвитку.
Змістові модулі:
1. Теоретико-методологічні основи формування глобальної економіки.
2. Галузева структура глобальної економіки.
Назва дисципліни: Міжнародні міграційні процеси (для ОП «Міжнародний бізнес»)
Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок у галузі
міжнародних міграційних процесів; вивчення основних засад та виявлення специфіки сучасної
міграційної політики, що здійснюється на національному, наднаціональному та глобальному
рівнях.
Завдання: вивчити закономірності розвитку міжнародних міграційних процесів, виявити
глобальні тренди міжнародної міграції; розглянути заходи та інструменти міжнародної
міграційної політики; набути навички аналізу впливу міжнародних міграційних процесів на
функціонування сучасної системи міжнародних відносин.
Змістовні модулі:
1. Міграційні процеси у сучасній системі міжнародних економічних відносин.
2. Сучасна міжнародна міграційна політика.
Назва дисципліни: Облік міжнародних операцій (для ОП «Міжнародна економіка»)
Мета: формування у здобувачів вищої освіти системи теоретичних знань із загальних
принципів організації обліку господарських процесів на підприємствах України, міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку, методики обліку міжнародних операцій підприємств та
розвиток практичних навичок відображення міжнародних операцій в обліку, систематизації,
аналізу та використання облікової інформації при обґрунтуванні рішень щодо здійснення
зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Завдання: ознайомитися із загальноприйнятими принципами та системами обліку,
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності; вивчити
особливості документального забезпечення бухгалтерських записів з обліку операцій в
іноземній валюті; набути практичні навички відображення міжнародних операцій в обліку
підприємства; розвинути вміння аналізувати облікову інформацію про міжнародні операції
підприємства з метою прийняття обґрунтованих рішень щодо розвитку зовнішньоекономічної
діяльності.
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Змістові модулі:
1. Загальноприйняті принципи і системи обліку. Міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку.
2. Особливості та принципи обліку міжнародних операцій на підприємстві.
3. Облік та аналіз окремих видів міжнародних операцій.
Назва дисципліни: Економічна інформатика*
Мета: формування системи знань і практичних навичок в галузі організації економічних
обчислювальних процесів, програмного забезпечення сучасного офісу, ефективного
використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності.
Завдання: вивчення теоретичних і практичних основ інформаційних систем та технологій
в економіці, набуття навичок використання прикладних систем обробки економічних даних та
управління базами даних для розв’язання завдань профільного спрямування.
Змістовні модулі:
1. Інформаційні технології сучасного офісу.
2. Технології управління базами даних.
* викладання дисципліни забезпечується кафедрою математичних методів та системного аналізу

Назва дисципліни: Міжнародні організації*
Мета: формування системи знань про роль та механізми функціонування міжнародних
організацій.
Завдання: вивчення історичних умов та причин створення міжнародних організацій,
еволюції їх форм, цілей, функцій, повноважень, норм і правил діяльності; набуття практичних
навичок аналізу діяльності різних міжнародних організацій.
Змістовні модулі:
1. Міждержавні економічні організації. Міжнародні неурядові економічні організації.
2. ООН та міжнародне економічне співробітництво.
3. Міжнародні організації та регулювання світової торгівлі.
4. Міжнародні валютно-кредитні організації.
* викладання дисципліни забезпечується кафедрою міжнародних відносин та зовнішньої політики

Назва дисципліни: Міжнародне економічне право*
Мета: набуття системних знань щодо основних механізмів і форм регулювання
міждержавних економічних відносин, міжнародних економічних інтеграційних процесів,
з’ясування необхідності вступу України до міжнародних економічних організацій та
інтеграційних об’єднань.
Завдання: сформувати у студентів знання щодо специфіки регулювання відносин у сфері
міжнародної економічної діяльності суб’єктів міжнародного публічного права, засвоєння знань
і набуття відповідних практичних навиків щодо практики правового регулювання сучасних
міжнародних економічних відносин, у вивченні студентами сутності, поняття, критеріїв
визначення об’єкту, основних елементів предмету, системи наукової галузі та навчальної
дисципліни міжнародного економічного права, її структури, змісту, доктринальних положень,
понятійного апарату, суб’єктів, учасників, мети, місця і ролі, особливостей правових принципів
і норм, способи їх застосування у таких суспільних відносинах, як міжнародні економічні.
Змістовні модулі:
1. Загальні положення міжнародного економічного права.
2. Правове регулювання відносин в окремих підгалузях міжнародного економічного
права.
* викладання дисципліни забезпечується кафедрою права та публічного адміністрування
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Дисципліна обсягом 15 кредитів:
Назва дисципліни: Друга іноземна мова*
Мета: формування у студентів лінгвістичної, комунікативної та лінгвокраїнознавчої
компетенції.
Завдання: формування, розвиток та закріплення навичок усного та писемного мовлення;
розвиток навичок та вмінь аудіювання з подальшою репродукцією як рідною так і іноземною
мовами; формування вмінь монологічного та діалогічного мовлення у межах заданої теми, а
також у процесі усного непідготовленого мовлення; оволодіння країнознавчими та знаннями
про соціокультурну специфіку німецькомовного культурного простору у межах виучуваних
комунікативних сфер, тем та ситуацій; вміння визначати та інтерпретувати означену специфіку,
тобто розвивати соціокультурну чуттєвість, щоб здійснювати спілкування між власною та
іншомовною культурою.
Змістовні модулі:
1. Їжа. Напої. Купівля товарів.
2. Вивчення іноземних мов.
3. Подорож.
4. Будинок. Квартира.
5. Запрошення. Приготування страв.
6. Частини тіла та стан здоров’я.
* викладання дисципліни забезпечується кафедрами факультету іноземних мов або факультету грецької
філології та перекладу відповідно до обраної мови
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ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН
ДЛЯ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Дисципліни обсягом 5 кредитів:
Назва дисципліни: Сучасна торговельна політика
Мета: формування у здобувачів вищої освіти системи теоретичних знань щодо
особливостей формування та реалізації торговельної політики окремих країн світового
господарства в умовах загострення глобальної конкуренції.
Завдання: вивчення концептуальних засад сучасної зовнішньоторговельної політики;
з'ясування особливостей формування торговельних політик країн світу; вивчення основних
інструментів та методів торговельної політики; набуття практичних навичок аналізу та оцінці
впливу методів та інструментів сучасної торговельної політики на економічний розвиток
країни.
Змістовні модулі:
1. Концептуальні засади формування сучасної торговельної політики
2. Механізми реалізації зовнішньоторговельної політики країнами світового
господарства.
3. Зовнішньоторговельна політика України.
Назва дисципліни: Міжнародний банківський бізнес
Мета: формування системи теоретичних знань з міжнародного банківського бізнесу,
економічної діяльності, об'єктивних законів і принципів розвитку міжнародних банків; набуття
навичок аналізу умов, форм, методів та інструментарію міжнародного банківського бізнесу;
розвиток умінь та навичок аналізу операцій сучасних міжнародних банків.
Завдання: вивчити теоретичні основи та принципи міжнародного банківського бізнесу;
розглянути особливості здійснення операцій транснаціональних банків; вивчити практичні
питання розвитку міжнародного банківського бізнесу та його ролі у сучасному світовому
господарстві.
Змістовні модулі:
1. Процеси інтернаціоналізації та монополізації банківського бізнесу.
2. Взаємодія транснаціональних банківських та промислових капіталів.
Назва дисципліни: Європейська інтеграційна політика
Мета: формування системи теоретичних знань з передумов та механізмів розвитку
процесів регіональної інтеграції та європейської інтеграційної політики; формування
практичних навичок аналізу торговельної, регіональної й соціальної, інноваційно-інвестиційної
та галузевої, фінансової політики Європейського Союзу.
Завдання: вивчити інструменти торговельної політики та ключові складові міжнародної
конкурентоспроможності країн-членів ЄС, міжнародних стратегій їх конкурентної поведінки;
сформувати у студентів уявлення про роль регіональної політики в стратегії соціальноекономічного розвитку країн Європейського Союзу; вивчити основні принципи формування
інноваційно-інвестиційної та галузевої політики у країнах Європейського Союзу; вивчити
інструменти і механізми регулювання інноваційного, інвестиційного та галузевого розвитку
країн ЄС; визначити передумови та етапи створення Європейського монетарного союзу;
оцінити інструменти та напрями фінансового та грошово-кредитного регулювання
Європейського центрального банку.
Змістові модулі:
1. Основи формування регіональної політики Європейського Союзу. Моделі
регіональної політики окремих країн Європейського Союзу.
2. Торговельна, соціальна, інноваційно-інвестиційна та галузева політика країн ЄС.
Європейська політика у сфері розвитку малого та середнього бізнесу.
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3.

Грошово-кредитна та валютна політика ЄЦБ. Фінансова та податкова політика ЄС.

Назва дисципліни: Менеджмент персоналу
Мета: формування у здобувачів вищої освіти системи глибоких знань з теорії та практики
керування персоналом підприємств і організацій різних організаційно-правових форм, у тому
числі підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, та міжнародних компаній.
Завдання: вивчити теоретичні засади менеджменту персоналу, кадрової стратегії та
політики, методичних підходів щодо розподілу завдань з менеджменту персоналу між
лінійними і функціональними підрозділами та керівниками; опанувати методи професійного
добору кадрів, мотивації та розвитку персоналу; набути вміння самостійно аналізувати складні
виробничі ситуації, приймати й обґрунтовувати ефективні рішення в галузі управління
персоналом.
Змістовні модулі:
1. Персонал організації як об'єкт менеджменту. Методологія менеджменту персоналу.
Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу.
2. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу.
3. Планування й формування персоналу. Розвиток персоналу.
4. Управління робочим часом працівників.
5. Створення сприятливих умов праці. Оцінювання персоналу. Мотивація та
стимулювання персоналу.
6. Ефективність менеджменту персоналу.
Назва дисципліни: Стратегії сталого розвитку
Мета: формування у здобувачів вищої освіти базових знань з проблем взаємодії
суспільства з навколишнім середовищем та шляхів гармонізації екологічних, економічних та
соціальних аспектів людської діяльності в контексті досягнення цілей сталого розвитку на
національному, регіональному та глобальному рівнях.
Завдання: засвоїти основні поняття, концепцію та шляхи реалізації стратегії сталого
розвитку; дослідити умови і механізми забезпечення сталого розвитку країн; визначити
взаємозв’язок екологічних проблем із загальними проблемами розвитку суспільства; визначити
можливості і перспективи вирішення сучасних проблем взаємодії суспільства і природи на
принципах концепції сталого розвитку; набути практичних навичок прогнозування наслідків
результатів людської діяльності.
Змістовні модулі:
1. Теоретичні аспекти сталого розвитку природи та суспільства.
2. Механізми забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем.
Дисципліни обсягом 4 кредити:
Назва дисципліни: Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами
Мета: Формування системи знань і практичних навичок у створенні і управлінні
стартапами на початковій стадії, підготовка студентів до участі в інкубаційних, акселераційних
і грантових програмах підтримки стартапів.
Завдання: інтегруватися в студентську стартап екосистему України; орієнтуватися в
основних поняттях про стартапи; мати розуміння як розвивати власний стартап; створити
перший проект з бізнес-моделлю, маркетинговим планом, командою; отримати перспективи
розвивати цей проект далі в інкубаційних або акселераційних програмах; опанувати методи
взаємодії з менторами та партнерами з різних сфер діяльності.
Змістовні модулі:
1. Інноваційне підприємництво та стартап екосистема. Проблема-рішення та пошук
бізнес-моделі. Customer Discovery phase.
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2. Валідація бізнес моделі. Customer Validation phase. Знайомство з основними
інструментами для управління стартапами.
Назва дисципліни: Європейські практики управління проєктами
Мета: формування системи глибоких теоретичних знань та практичних навичок
застосування європейського досвіду реалізації проєктів та інструментарію проектного
менеджменту європейських організацій.
Завдання: поглиблення теоретичних знань, оволодіння сучасними європейськими
практиками з управління проєктами; опанування студентами основних інструментів
європейського проектного менеджменту.
Змістовні модулі:
1. Теоретико-методологічні основи управління європейськими проєктами.
2. Особливості формування та реалізації європейських проектів на сучасному етапі.
Назва дисципліни: Логістика в міжнародному бізнесі
Мета: формування у здобувачів вищої освіти системи теоретичних знань та практичних
навичок у сфері логістичного управління, методів та засобів формування та розвитку
логістичних систем, транспортного забезпечення міжнародного бізнесу з метою підвищення
його ефективності
Завдання: ознайомлення із методами логістичного управління, сучасними тенденціями
розвитку міжнародної логістичної діяльності та особливостями її реалізації в діяльності
суб’єктів міжнародного бізнесу; дослідження особливостей логістичної складової
міжнародного бізнесу; вивчення специфіки транспортного забезпечення міжнародних відносин;
набуття теоретичних знань з питань концепції, стратегії та тактики логістики, управління
ресурсами та запасами в міжнародному ланцюгу постачання; опанування методичним
інструментарієм розробки та реалізації основних завдань логістики; набуття навичок оцінки
економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень.
Змістові модулі:
1. Концептуальні засади та методологічні основи міжнародної логістики.
2. Функціональні складові логістичної діяльності в міжнародному бізнесі.
Назва дисципліни: Глобальні проблеми світового господарства
Мета: комплексне вивчення, аналіз та узагальнення сучасних напрямків розвитку
глобалістики в теоретичному і практичному аспектах з виокремленням актуальних проблем
сучасності.
Завдання: формування цілісного уявлення про масштаби взаємозалежності країн в рамках
світового господарства; розгляд глобалізації як причини загострення глобальних проблем з
подальшим аналізом шляхів їхнього подолання; формування дослідницького інтересу до
вивчення проблем розвитку світового господарства; пошук та вироблення відповідного
науково-теоретичного підґрунтя, що сприятиме практичному визначенню унікальної
української ролі і відповідного місця в сучасній глобалізаційній моделі нового світового
порядку.
Змістовні модулі:
1. Глобалізація як причина загострення глобальних проблем.
2. Актуальні проблеми епохи глобальних змін.
Назва дисципліни: Світові фондові ринки
Мета: формування системи теоретичних знань щодо механізмів функціонування
фондових ринків; розвиток практичних навичок із проведення операцій на світових фондових
ринках; набуття вмінь аналізу світових фондових індексів.
Завдання: вивчити організаційно-економічні основи функціонування світового фондового
ринку, визначити його структуру; з’ясувати правила проведення операцій на світових фондових
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ринках; сформувати навички аналізу світових фондових індексів; розглянути механізм
регулювання світових фондових ринків; вивчити стратегії управління портфелями цінних
паперів.
Змістовні модулі:
1. Міжнародний фондовий ринок в структурі світового фінансового ринку.
2. Світові фондові індекси.
3. Інструменти світового фондового ринку.
4. Управління портфелем цінних паперів.
Назва дисципліни: Облік міжнародних операцій
Мета: формування у здобувачів вищої освіти системи теоретичних знань із загальних
принципів організації обліку господарських процесів на підприємствах України, міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку, методики обліку міжнародних операцій підприємств та
розвиток практичних навичок відображення міжнародних операцій в обліку, систематизації,
аналізу та використання облікової інформації при обґрунтуванні рішень щодо здійснення
зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Завдання: ознайомитися із загальноприйнятими принципами та системами обліку,
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності; вивчити
особливості документального забезпечення бухгалтерських записів з обліку операцій в
іноземній валюті; набути практичні навички відображення міжнародних операцій в обліку
підприємства; розвинути вміння аналізувати облікову інформацію про міжнародні операції
підприємства з метою прийняття обґрунтованих рішень щодо розвитку зовнішньоекономічної
діяльності.
Змістові модулі:
4. Загальноприйняті принципи і системи обліку. Міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку.
5. Особливості та принципи обліку міжнародних операцій на підприємстві.
6. Облік та аналіз окремих видів міжнародних операцій.
Назва дисципліни: Глобальна економіка
Мета: формування розуміння студентами умов і факторів становлення та механізмів
функціонування глобальної економіки; комплексного сприйняття глобальних процесів та їх
впливу на національні економіки.
Завдання: встановлення системної сутності економічної глобалізації; визначення впливу
глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; визначення основних параметрів
глобального розвитку; визначення сучасних ринкових та інституціональних методик
глобального менеджменту; аналіз особливостей формування національних і міжнародних
стратегій розвитку.
Змістові модулі:
3. Теоретико-методологічні основи формування глобальної економіки.
4. Галузева структура глобальної економіки.
Назва дисципліни: Міжнародні комерційні контракти
Мета: формування системи теоретичних знань щодо механізму здійснення
зовнішньоторговельних операцій, структури зовнішньоторговельних контрактів та практичних
навичок укладання та експертизи міжнародних комерційних контрактів.
Завдання: вивчити структуру зовнішньоторговельних контрактів; набути навички
забезпечення процесу складання та виконання міжнародних комерційних контрактів.
Змістові модулі:
1. Сутність, види та порядок укладання міжнародних комерційних контрактів.
2. Структура міжнародного комерційного контракту.
3. Ціни міжнародних комерційних контрактів. Базисні умови постачання.
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4.

Умови контракту і торгові звичаї.

Назва дисципліни: Міжнародна економічна безпека (для ОП «Міжнародна економіка»).
Мета: формування системи теоретичних знань та практичних навичок визначення
характеристик, рівнів, складових, чинників, ризиків та загроз міжнародної економічної безпеки,
а також застосування методів та показників оцінки стану економічної безпеки на рівні різних
суб’єктів міжнародних економічних відносин і міжнародного бізнесу, розробки системи
моніторингу та механізмів забезпечення підвищення рівня міжнародної економічної безпеки.
Завдання: набуття системних знань щодо сучасної системи міжнародної економічної
безпеки, класифікації та обґрунтування особливостей прояву загроз та ризиків міжнародної
економічної безпеки, оцінки стану економічної безпеки різних суб’єктів міжнародних
економічних відносин, у тому числі у розрізі окремих функціональних складових, та його
впливу на процеси, що відбуваються у світі на глобальному, регіональному та національному
рівнях,
Змістові модулі:
1. Система міжнародної економічної безпеки. Правові та інституційні основи
забезпечення.
2. Національна економічна безпека країн. Особливості системи забезпечення
функціональних складових економічної безпеки.
3. Економічна безпека суб’єктів міжнародного бізнесу.
4. Особливості оцінки та моніторингу стану міжнародної економічної безпеки.
Назва дисципліни: Стратегічний розвиток підприємства (для ОП «Міжнародний
бізнес»).
Мета: формування системи теоретичних знань та практичних навичок з питань
методології стратегічного планування та управління, створення гнучких систем управління в
умовах адаптації підприємства до складних, динамічних умов зовнішнього середовища.
Завдання: поглиблення теоретичних знань та практична підготовка студентів з питань
стратегічного управління фірмою та вибору стратегічної позиції в конкурентній боротьбі;
вивчення сучасних вітчизняних і зарубіжних концепцій стратегічного управління
підприємством, методів аналізу та прогнозування розвитку зовнішнього і внутрішнього
середовища, принципів формування цілей організації, моделей і методів розроблення системи
стратегій з урахуванням обраної політики ведення бізнесу; набуття навичок стратегічного
мислення, аналізу систем стратегічного управління організаціями.
Змістові модулі:
1. Сутність стратегічного розвитку підприємства та передумови виникнення стратегічного
управління.
2. Процес реалізації стратегії підприємства.
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ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН
ДЛЯ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Дисципліни обсягом 4 кредити:
Назва дисципліни: Міжнародний менеджмент
Мета: формування у здобувачів вищої освіти системи глибоких теоретичних знань і
практичних навичок з управління міжнародною економічною діяльністю підприємств
(організацій); формування системи теоретичних знань і практичних вмінь здійснення основних
функцій менеджменту міжнародних корпорацій – планування, організації, комунікацій,
мотивації, керівництва, контролю.
Завдання: вивчення середовища і сучасних теоретичних основ міжнародного
менеджменту, пов'язаних із процесами глобалізації, інтернаціоналізації, розвитком
різноманітних форм міжнародного бізнесу, формуванням національних і регіональних шкіл
менеджменту в різних країнах, а також особливостей менеджменту міжнародних компаніях за
участю українських підприємств; вивчення теорій лідерства та мотивації, вивчення стратегій і
особливостей застосування основних функцій менеджменту в практиці управління
міжнародними компаніями, у тому числі за участю підприємств України; вивчення системи
менеджменту людських ресурсів у транснаціональних корпораціях і здобуття навичок відбору
кадрів, проектування службових стосунків і виробничої демократії в компаніях, які діють в
Україні.
Змістовні модулі:
1. Теоретичні основи міжнародного менеджменту.
2. Функції міжнародного менеджменту.
Назва дисципліни: Міжнародний інвестиційний менеджмент
Мета: формування у здобувачів вищої освіти системи глибоких теоретичних знань щодо
закономірностей розвитку, основних принципів і форм організації управління міжнародними
інвестиційними процесами та практичних навичок розробки стратегій управління
міжнародними інвестиціями, оцінки їх ефективності.
Завдання: вивчити теоретичні основи процесу управління міжнародним інвестуванням;
сформувати систему знань щодо глобальних та функціональних стратегій інвестиційного
менеджменту; виробити вміння розробки та реалізації стратегічного плану управління
міжнародними інвестиціями; сформувати практичні навички оцінки ефективності стратегії
міжнародного інвестування.
Змістовні модулі:
1. Теоретичні засади міжнародного інвестиційного менеджменту.
2. Управління при міжнародному інвестуванні.
Назва дисципліни: Транснаціоналізація світової економіки
Мета: формування у здобувачів вищої освіти системи глибоких теоретичних знань і
набуття практичних навичок у галузі аналізу впливу процесів транснаціоналізації на розвиток
світового господарства, діяльності сучасних багатонаціональних підприємств на світових
галузевих ринках.
Завдання: опанувати теоретичні аспекти транснаціоналізації світової економіки, сутності
транснаціональних злиттів та поглинань, змісту і масштабів їх діяльності, специфіки розробки і
реалізації глобальної стратегії ТНК, впливу багатонаціональних підприємств на розвиток
окремих галузей світової економіки.
Змістовні модулі:
1. Процеси транснаціоналізації у світовому господарстві.
2. Сутність та масштаби транскордонних злиттів та поглинань в світовій економіці.
3. Транснаціональні корпорації в провідних галузях світової економіки.
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Назва дисципліни: Глобальні проблеми світового господарства
Мета: комплексне вивчення, аналіз та узагальнення сучасних напрямків розвитку
глобалістики в теоретичному і практичному аспектах з виокремленням актуальних проблем
сучасності.
Завдання: формування цілісного уявлення про масштаби взаємозалежності країн в рамках
світового господарства; розгляд глобалізації як причини загострення глобальних проблем з
подальшим аналізом шляхів їхнього подолання; формування дослідницького інтересу до
вивчення проблем розвитку світового господарства; пошук та вироблення відповідного
науково-теоретичного підґрунтя, що сприятиме практичному визначенню унікальної
української ролі і відповідного місця в сучасній глобалізаційній моделі нового світового
порядку.
Змістовні модулі:
1. Глобалізація як причина загострення глобальних проблем.
2. Актуальні проблеми епохи глобальних змін.
Назва дисципліни: Міжнародні стратегії економічного розвитку
Мета: формування у здобувачів вищої освіти системи знань щодо проблем і методів
розроблення та реалізації міжнародних макростратегій економічного розвитку.
Завдання: сформувати явлення про середовище формування сучасних стратегій розвитку
та його ключових компонентів; виявити особливості розробки і реалізації національних і
інтеграційних стратегій економічного розвитку; дослідити спектр апробованих у
світогосподарській практиці і новітніх найбільш перспективних макроекономічних політик;
виявити суть, умови, проблеми і перспективи глобалізації економіки та її впливу на національні
стратегії економічного розвитку.
Змістовні модулі:
1. Чинники та середовище формування стратегій економічного розвитку.
2. Особливості національних та інтеграційних стратегій економічного розвитку.
Назва дисципліни: Управління проєктами
Мета: формування у здобувачів вищої освіти системи глибоких теоретичних знань щодо
здійснення проєктної діяльності, зокрема, у науковій сфері; прикладних умінь та практичних
навичок використання принципів, методів та інструментів розробки, реалізації, оцінки та
контролю за науковими проєктами.
Завдання: розкрити загальні основи управління проєктами; визначити специфіку проєктів
у науковій сфері, особливості застосування методології управління науковими проєктами та
підготовки проєктних пропозицій; поглибити знання щодо управління ризиками, ресурсами та
якістю проєктів, а також проєктною командою; розкрити особливості та визначити джерела
фінансування проєктів, отримати навички обґрунтування потреби у фінансуванні наукових
проєктів; виробити вміння розрахунку та аналізу економічних показників ефективності
наукових проєктів.
Змістовні модулі:
1. Основи управління проєктами. Методичні основи планування проєкту. Технікоекономічне обґрунтування проєкту.
2. Основи проєктного фінансування. Джерела фінансування наукових проєктів.
3. Організаційні форми управління проєктами.
4. Управління ризиками, ресурсами та якістю проєкту. Управління проєктною командою.
5. Контроль за виконанням проєкту. Оцінка ефективності проєктної діяльності у науковій
сфері.
Назва дисципліни: Фінансовий менеджмент
Мета: формування у здобувачів вищої освіти системи глибоких теоретичних знань та
практичних навичок управління фінансами підприємств, їх операційною та інвестиційною
16

діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання.
Завдання: вивчити сутність та методологічні основи фінансового менеджменту,
управління фінансовими ризиками та застосування інструментів антикризового керування
компанією; набути навички управління грошовими потоками, прибутком, інвестиціями,
активами підприємства; оволодіти методикою визначення вартості капіталу та визначити
способи оптимізації його структури.
Змістовні модулі:
1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Система забезпечення
фінансового менеджменту.
2. Управління грошовими потоками і прибутком підприємства.
3. Управління активами. Вартість і оптимізація структури капіталу.
4. Аналіз фінансових звітів. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування.
5. Антикризове фінансове управління.
* викладання дисципліни забезпечується кафедрою менеджменту

Назва дисципліни: Стратегічне управління
Мета: формування комплексної системи теоретичних знань та практичних навичок
застосування прийомів і методів стратегічного аналізу та розробки стратегій складних
економічних систем, створення системи стратегічного управління та забезпечення її
ефективного функціонування в динамічному ринковому середовищі.
Завдання: вивчити теоретичні основи стратегічного управління; засвоїти принципи
стратегічного управління; вивчити особливості та механізми здійснення фінансовоекономічного забезпечення реалізації стратегії; розглянути соціально-психологічне
забезпечення стратегічного управління; розглянути практичні питання розробки стратегії
розвитку та сформувати практичні навички стратегічного управління.
Змістовні модулі:
1. Концепційні засади стратегічного управління на підприємстві. Методи розробки
стратегії.
2. Стратегічний аналіз, оцінка та прогнозування розвитку середовища економічного
суб’єкту.
3. Організаційне, фінансово-економічне, соціально-психологічне, інформаційноаналітичне забезпечення стратегічного управління на підприємстві.
4. Стратегічне управління персоналом та формування стратегічної поведінки.
5. Стратегічний контролінг та оцінювання реалізації стратегії.
Назва дисципліни: Менеджмент персоналу
Мета: формування у здобувачів вищої освіти системи глибоких знань з теорії та
практики керування персоналом підприємств і організацій різних організаційно-правових форм,
у тому числі підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, та міжнародних
компаній.
Завдання: вивчити теоретичні засади менеджменту персоналу, кадрової стратегії та
політики, методичних підходів щодо розподілу завдань з менеджменту персоналу між
лінійними і функціональними підрозділами та керівниками; опанувати методи професійного
добору кадрів, мотивації та розвитку персоналу; набути вміння самостійно аналізувати складні
виробничі ситуації, приймати й обґрунтовувати ефективні рішення в галузі управління
персоналом.
Змістовні модулі:
1. Персонал організації як об'єкт менеджменту. Методологія менеджменту персоналу.
Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу.
2. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу.
3. Планування й формування персоналу. Розвиток персоналу.
4. Управління робочим часом працівників.
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5. Створення сприятливих умов праці.
стимулювання персоналу.
6. Ефективність менеджменту персоналу.

Оцінювання

персоналу.

Мотивація

та

* викладання дисципліни забезпечується кафедрою менеджменту

Назва дисципліни: Управління потенціалом
Мета: формування у здобувачів вищої освіти системи глибоких теоретичних знань щодо
механізмів, методичних підходів і методів як складових методології проактивного управління
потенціалом складних економічних систем на основі системної організації їх розвитку;
прикладних умінь та практичних навичок використання принципів, методів та інструментів
формування, реалізації, оцінки та управління потенціалом складних економічних систем.
Завдання: розкрити потенціал складних економічних систем як системного об’єкта
дослідження; визначити специфіку формування проактивного управління сукупним
потенціалом складних економічних систем і, урахування особливостей механізму управління
сукупним потенціалом складних економічних систем; поглибити знання щодо оцінювання
потенціалу, його структуризації; розкрити особливості управління складовими потенціалу
складних економічних систем, отримати навички обґрунтування реалізації потенційних
можливостей і здатностей; виробити вміння розрахунку та аналізу потенціалу складних
економічних систем.
Змістовні модулі:
1. Потенціал суб’єктів господарської діяльності як системний об’єкт дослідження.
Управління формуванням і розвитком потенціалу економічних систем.
2. Системне управління формуванням і використання трудового потенціалу.
3. Управління потенціалом складних економічних систем на основі маркетингової
діагностики. Маркетинговий потенціал.
4. Управління вартістю складних економічних систем на основі потенційних
можливостей та здатності їх реалізації.
5. Стратегічне управління конкурентним потенціалом.
6. Система антикризового управління потенціалом складних економічних систем.
7. Управління інноваційним потенціалом та розвитком суб’єктів господарської
діяльності
8. Оцінка результативності використання потенціалу складних економічних систем.
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