ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА
Вивчає основи математичного апарату, матриці й операції над ними, системи
лінійних рівнянь, диференціальне та інтегральне числення, випадкові події,
величини та вектори.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється застосуванню методів
лінійної алгебри у задачах міжнародного менеджменту; похідних в
дослідженні соціально-економічних процесів; основним теоремам теорії
ймовірностей; простим і складним відсоткам у фінансових розрахунках у
міжнародному менеджменті.
У результаті опанування дисципліни студенти:


Володітимуть основами математичного апарату, необхідними для

ефективного вивчення інших дисциплін;


Розумітимуть роль математичних методів у професійній діяльності;



Отримають навички розв'язування практичних задач;



Отримають навички використання математичного інструментарію для

дослідження соціально-економічних процесів.

Пререквізити:* «Математика» рівня повної загальної середньої освіти

Більш детально про дисципліну «Вища та прикладна
математика» https://knute.edu.ua/file/ODc0Mw==/e82b602fd3b4cf71750c4d
4349b82fa8.pdf

ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Вивчає термінологію для ефективного функціонування у професійному
середовищі при здійсненні управління зовнішньоекономічною діяльністю.
Основна
увага у
вивченні
дисципліни
приділяється отриманню
комунікативної здатності в сфері професійного спілкування в усній і
письмовій формах, інтерпретації аутентичних фахових текстів з питань
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
У результаті опанування дисципліни студенти:
Отримають практичні навички, необхідні для успішної професійноорієнтованої комунікації іноземною мовою;
 Оволодіють
фаховою термінологією у сфері менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності;
 Зможуть вільно спілкуватися на професійну тематику, використовуючи
послідовний стиль представлення інформації;
 Отримають навички ділового листування і ведення ділових переговорів
іноземною мовою.


Пререквізити:* Вхідний рівень володіння іноземною мовою В1+

Більш детально про дисципліну «Іноземна мова за професійним
спрямуванням» https://knute.edu.ua/file/ODc0Mw==/e82b602fd3b4cf71750c4d
4349b82fa8.pdf

ПРАВОЗНАВСТВО
Вивчає закономірності розвитку та функціонування держави та права, основи
окремих галузей права України.

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється особливостям
регулювання різних сфер суспільних правовідносин, оволодінню навичками
самостійного аналізу чинного законодавства з метою правильного його
використання у професійній діяльності.

У результаті опанування дисципліни студенти:

• зможуть аналізувати та працювати з нормативно-правовими актами;
• правильно застосовуватимуть правові норми у виробничо-службовій
діяльності;
• зможуть правильно оформлювати необхідні документи;
• зрозуміють основи правового регулювання цивільних правовідносин,
об’єкти цивільно-правових відносин, особливості правосуб’єктності фізичних
осіб та юридичних осіб, способи утворення та способи припинення діяльності
юридичної особи.

Пререквізити:* «Право» рівня повної загальної середньої освіти.

Більш
детально
про
дисципліну
«Правознавство»
https://knute.edu.ua/file/MjA1NDg=/8525c3b12b3e90c77c5f752280ccfb87.pdf

ФІЛОСОФІЯ
Вивчає світову і вітчизняну філософську думку як соціально-історичне та
духовне явище.

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється сутності людини і
навколишнього світу в їх всебічних зв’язках та відносинах, формуванню
теоретичних засад філософського світогляду як системного погляду на світ і
місце в ньому людини та навички застосування різних філософських
методологічних підходів до аналізу сучасного життя.

У результаті опанування дисципліни студенти:

розкриють філософську сутність явищ та процесів природного та
соціального буття;

самостійно
користуватимуться
набутими
філософськими
знаннями, формулюватимуть, логічно доводитимуть та відстоюватимуть свою
думку;

вільно оперуватимуть різноманітними джерелами філософських
знань;

застосовуватимуть філософські знання в професійній і
громадській діяльності.

використовуватимуть основні положення, принципи і методи
філософії та логіки при вирішенні складних соціальних та фахових завдань;

виявлятимуть логічні та світоглядні аспекти проблемних ситуацій
у галузі професійної діяльності;

аналізуватимуть та вирішуватимуть складні філософсько-етичні
колізії, дилеми та ідеологічні конфлікти, що супроводжують професійну
діяльність.
Пререквізити:* «Людина і світ» рівня повної загальної середньої освіти.

Більш детально про дисципліну «Філософія»
https://knute.edu.ua/file/MjA1NDg=/8525c3b12b3e90c77c5f752280ccfb87.pdf

ЕКОЛОГІЯ
Вивчає екологічні взаємовідносини, а також принципи формування
раціональної та екологобезпечної моделі поведінки людини в навколишньому
природному середовищі.
Основна увага у вивченні дисципліни приділена формуванню системного
розуміння екологічних процесів та явищ, засвоєнню концептуальних підходів
щодо збалансованого використання природних ресурсів та природного
середовища.
У результаті опанування дисципліни студенти:
Здобудуть комплексне розуміння екологічного стану навколишнього
природного середовища;
 Зможуть використовувати набуті знання в управлінні та регулюванні
раціонального використання природних ресурсів;
 Зможуть обґрунтовувати екологічність та екологічну доцільність
окремих видів природокористування;
 Засвоять основні екологічні закони еволюційного розвитку природи та
функціонування біосфери;
 Отримають навики економічної оцінки екологічних процесів та явищ.
 Отримують навички тлумачення екологічних термінів та розуміння
екологічного законодавства.


Пререквізити: «Біологія», «Природознавство» рівня повної загальної

середньої освіти.
Більш
детально
про
дисципліну
«Екологія»
https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/9a26e5f985cd5d97119e153a4d4fc4e8.pdf

ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА
Вивчає практичні та теоретичні проблеми, які пов’язані з комп’ютерними
технологіями офісного призначення для обробки ділової та фінансовоекономічної інформації.

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню в майбутніх
фахівців необхідного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття
практичних навичок роботи і використання сучасних інформаційних
технологій.
У результаті опанування дисципліни студенти:

розумітимуть перспективи розвитку економічної інформатики в
суспільстві; архітектуру та принципи функціонування сучасних комп’ютерів;
програмне забезпечення інформаційних технологій в економіці підприємства
та тенденції його розвитку;

вдосконалять рівень володіння технологіями та засобами обробки
текстових документів; створення, редагування та показу презентацій;
створення, редагування та форматування електронних таблиць і діаграм у
середовищі MS Excel;

набудуть
практичних
навичок
використання
сучасних

інформаційних технологій для розв’язання різноманітних економічних
задач.
Пререквізити:* «Інформатика» рівня повної загальної середньої освіти

Більш
детально
про
дисципліну
«Економічна
інформатика»
https://knute.edu.ua/file/MjA1NDg=/8525c3b12b3e90c77c5f752280ccfb87.pdf

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
Вивчає економічні категорії, економічні закони та закономірності
функціонування і розвитку системи економічних відносин між людьми,
господарчі механізми та дії окремих економічних суб’єктів, спрямовані на
ефективне господарювання в умовах обмежених економічних та природних
ресурсів, особливості ринкових перетворень в Україні та сучасні процеси
глобалізації економічного життя людства.

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню у студентів
системних економічних знань щодо основних концепцій та категорій,
закономірностей та механізмів функціонування ринкової економіки, розвитку
економічної культури та економічного мислення учасників суспільного
виробництва, здатних до підприємницької діяльності та прийняття
обґрунтованих рішень на різних рівнях господарювання.
У результаті опанування дисципліни студенти:

здійснюватимуть порівняльний аналіз економічних систем;

вільно орієнтуватимуться в теоретичних закономірностях та
розвитку господарських систем загалом та в економіці України зокрема, їх
особливостях;

розраховуватимуть основні показники економічної та соціальної
ефективності суспільного виробництва;

аналізуватимуть програми макроекономічного розвитку країни;

оцінюватимуть структуру та інфраструктуру ринку, ефективність
конкурентної та антимонопольної політики держави;

аналізуватимуть мотивації та стратегії поведінки підприємства в
умовах ринкового господарювання;

користуватимуться
сучасною
науковою
літературою,
статистичними довідниками, електронними джерелами інформації.

Пререквізити:* «Основи економіки» рівня повної загальної середньої освіти.

Більш
детально
про
дисципліну
«Економічна
теорія»
https://knute.edu.ua/file/MjA1NDg=/8525c3b12b3e90c77c5f752280ccfb87.pdf

МЕНЕДЖМЕНТ
Вивчає принципи та закономірності становлення та розвитку менеджменту,
зміст та послідовність реалізації функцій менеджменту, взаємозв’язок системи
методів управління в практиці, функціонування сучасних організацій.

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню у майбутніх
фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у
сфері менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління
організаціями, набуття умінь з прийняття обґрунтованих управлінських
рішень.

У результаті опанування дисципліни студенти:

будуть здатні до формування світогляду, оцінки та аналізу
соціально-економічних процесів і явищ, які відбуваються в організаціях;

умітимуть
з’ясовувати
причинно-наслідкові
зв’язки
в
організаціях,

здійснюватимуть аналіз діяльності організацій та використовувати
його результати для підготовки управлінських рішень;

будуть здатні до роботи з інформацією щодо створення, побудови,
діяльності і розвитку організацій;

будуть здатні обґрунтовувати та забезпечувати правомочність
управлінських рішень на підгрунті сучасних наукових концепцій і методів
дослідження діяльності організацій;

вмітимуть структурувати завдання відповідно до чисельності та
кваліфікації виконавців, визначати черговість робіт та розраховувати термін їх
виконання.
Пререквізити:* «Філософія».

Більш детально про дисципліну «Менеджмент»
https://knute.edu.ua/file/MjA1NDg=/8525c3b12b3e90c77c5f752280ccfb87.pdf

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА
Вивчає теоретичні засади статистичного дослідження соціально-економічних
явищ і процесів, характеристику інформаційного забезпечення статистичного
аналізу на макро- та мікрорівнях, побудову системи статистичних показників,
обґрунтування методів збору статистичної інформації згідно з міжнародними
стандартами та рекомендаціями міжнародних організацій.

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється оцінюванню стану і
розвитку національної економіки за міжнародними стандартами,
застосуванню статистичного інструментарію комплексного аналізу соціальноекономічних процесів, що відбуваються на макро- і мікрорівнях, інтерпретації
результатів аналізу, діагностиці стану досліджуваних об’єктів.
У результаті опанування дисципліни студенти:


знатимуть методи збирання статистичної інформації на основі
даних державного статистичного спостереження, вибіркових та панельних
обстежень на макро-, мезо- та мікрорівнях управління економікою;

набудуть практичного досвіду користування інформаційною
базою та основними інструментами макро- та мікроекономічної статистики;

будуть вільно аналізувати соціально-економічні явища і процеси
на рівні національної економіки в цілому, за секторами економіки, за видами
економічної діяльності, за регіонами з урахуванням міжнародних стандартів і
сучасної практики української державної статистики;

формулюватимуть висновки щодо стану і тенденцій макро- та
мікроекономічних процесів;

умітимуть
аналізувати
ринкову
кон’юнктуру,
зовнішньоекономічну діяльність, демографічну ситуацію, соціальні аспекти та
інше;

знатимуть методи визначення ролі результатів статистичного
дослідження у формуванні індексу людського розвитку;

вмітимуть визначати на підгрунті результатів статистичного
аналізу резерви підвищення ефективності діяльності на різних рівнях
управління.
Пререквізити:* «Вища та прикладна математика» / «Економічна теорія».

Більш детально про дисципліну «Економічна статистика»
https://knute.edu.ua/file/MjA1NDg=/8525c3b12b3e90c77c5f752280ccfb87.pdf

МАКРО- І МІКРОЕКОНОМІКА
Вивчає механізм функціонування національної економіки; економічну

поведінку мікросистем.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню системи
знань щодо механізму функціонування національної економіки та окремих
суб’єктів господарювання.
У результаті опанування дисципліни студенти:

 Розумітимуть механізм функціонування національної економіки;
 Навчаться здатність застосовувати прийоми макроекономічних
досліджень до аналізу ефективності функціонування економіки;
 набудуть навичок моделювання раціонального вибору споживача;
 вільно виконуватимуть техніко-економічні розрахунки для
обґрунтування раціональної поведінки мікросистем;
 набудуть навичок обґрунтовування господарських рішень
мікроекономічних суб’єктів за умов динамічних змін ринкової
кон’юнктури.

Пререквізити:* «Економічна теорія».

Більш
детально
про
дисципліну
«Макроі
мікроекономіка»
https://knute.edu.ua/file/MjA1NDg=/8525c3b12b3e90c77c5f752280ccfb87.pdf

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ
Вивчає особливості міжнародної економічної діяльності України, з точки
зору визначення її місця і ролі на світових ринках в сучасних умовах
господарювання.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється аналізу показників
міжнародної економічної діяльності України; сутності, механізмів та форм
співробітництва між країнами в торговельній, науково-технічній,
інвестиційній, валютно-фінансовій, кредитній та інших сферах міжнародної
економічної діяльності.
У результаті опанування дисципліни студенти:
 Здобудуть комплексне розуміння сутності і особливостей міжнародної
економічної діяльності України;
 Отримають знання щодо особливостей участі України в міжнародних
процесах глобалізації;
 Розумітимуть особливості регулювання міжнародних
економічних
відносин між Україною та іншими країнами світу;
 Отримають навички аналізу статистичної інформації, в тому числі
статистики міжнародних організацій;
 Розвинуть навички розуміння механізмів та основних форм міжнародної
економічної діяльності України;
 Зможуть використовувати набуті знання у плануванні та проведенні зо
внішньоекономічної діяльності.
Пререквізити:* «Економічна теорія», «Макро- і мікроекономіка».

Більш детально про дисципліну «Міжнародна економічна діяльність україни»
https://knute.edu.ua/file/ODc0Mw==/e82b602fd3b4cf71750c4d4349b82fa8.pdf

СВІТОВИЙ РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
Вивчає особливості функціонування світового ринку товарів і послуг в умовах
інтенсифікації глобалізаційних процесів.

Основну увагу при вивченні дисципліни приділяється дослідженню та
прогнозуванню тенденцій розвитку світового ринку товарів і послуг.

У результаті опанування дисципліни студенти:
 Оволодіють знаннями щодо сутності, умов та закономірностей розвитку
світового ринку товарів та послуг.
 Розумітимуть умови формування конкурентного середовища на
світових ринках товарів та послуг у контексті глобалізації світових
економічних процесів.
 Здобудуть комплексне уявлення про чинники формування кон’юнктури
та ціноутворення на світовому ринку товарів та послуг.
 Знатимуть товарну структуру світового ринку.
 Визначатимуть призначення основних складових інфраструктури
світового ринку товарів та послуг.
 Отримають навички дослідження та прогнозування кон’юнктури
світових ринків товарів і послуг, аналізу та змістовної інтерпретації
отриманих результатів.
 Володітимуть інформацією щодо сучасних тенденцій розвитку
галузевих світових ринків.
 Зможуть використовувати набуті знання при визначенні переваг та
недоліків здійснення зовнішньоекономічної діяльності на окремих
світових ринках товарів та послуг на основі тенденцій їх розвитку.
Пререквізити:*.

Більш детально про дисципліну «Світовий ринок товарів та послуг»
https://knute.edu.ua/file/ODc0Mw==/e82b602fd3b4cf71750c4d4349b82fa8.pdf

ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА
Вивчає економічні та фінансові засади діяльності підприємства, особливості
формування і ефективного використання його ресурсного потенціалу.

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню у студентів
сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань про базові
поняття щодо господарсько-фінансової діяльності підприємства, змісту
окремих напрямків цієї діяльності та їх взаємозв’язку, системи показників, що
її характеризують.
У результаті опанування дисципліни студенти розумітимуть:

економічні основи функціонування підприємства у системі
ринкових відносин, основні напрями та види його діяльності, види
підприємств, що функціонують в Україні;

систему аналізу та планування обсягів, результатів діяльності
ресурсного потенціалу підприємства;

зовнішнє середовище та його вплив на діяльність підприємства;

ресурсний потенціал підприємства та його складові елементи;

основні результативні показники діяльності підприємства,
порядок їх формування та використання;

капітал підприємства, його структуру, взаємозв’язок з ресурсами,
економічні основи формування та використання;

ефективність, конкурентоспроможність підприємства та його
продукції, володіти практичними навичками оцінки цих параметрів.

Пререквізити:* Макро- і мікроекономіка» / «Економічна статистика».

Більш детально про дисципліну «Економіка і фінанси підприємства»
https://knute.edu.ua/file/MjA1NDg=/8525c3b12b3e90c77c5f752280ccfb87.pdf

МІЖНАРОДНІ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Вивчає особливості функціонування міжнародних торговельно-економічних
організацій.

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється розгляду механізмів
функціонування, ролі і функції міжнародних торговельно-економічних
організацій в регулюванні світогосподарських зв’язків.

У результаті опанування дисципліни студенти:

 Здобудуть

економічних
організацій з регулювання економічного співробітництва та галузей
світового господарства в системі ООН;
 Розумітимуть особливості функціонування міжнародних валютнофінансових організацій та їх роль в розвитку економічного
співробітництва;
 Зможуть трактувати базові торгові режими Світової організації
торгівлі та механізм огляду торговельної політики.
 Отримають навички аналізу діяльності міжнародних економічних
організацій;
комплексне

розуміння

міжнародних

 Зможуть використовувати набуті знання стосовно функцій
міжнародних економічних організацій під час встановлення
зовнішньоекономічних відносин.
Пререквізити:* «Макро- і мікроекономіка», «Міжнародна економічна
діяльність України».

Більш детально про дисципліну «Міжнародні торговельно-економічні
організації»
https://knute.edu.ua/file/ODc0Mw==/e82b602fd3b4cf71750c4d4349b82fa8.pdf

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Вивчає теоретичні засади та діючу практику бухгалтерського обліку на
підприємствах – суб’єктах господарювання різних форм власності та
організаційно-правових форм.

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється опануванню студентами
компетентностей у сфері бухгалтерського обліку, зокрема, формування вмінь
і навичок із методики обліку і підготовки фінансової звітності, використання
облікової інформація для прийняття рішень.
У результаті опанування дисципліни студенти:

розумітимуть сутність бухгалтерського обліку, його характерні
особливості та основні засади правового регулювання;

вмітимуть застосовувати План рахунків бухгалтерського обліку та
обліковувати основні господарські процеси на рахунках бухгалтерського
обліку;

розумітимуть зміст звіту про фінансовий стан, звіту про фінансові
результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал,
приміток до фінансових звітів;

вмітимуть обліковувати надходження необоротних активів і
вибуття необоротних активів, використовувати облікову інформацію про
необоротні активи для прийняття рішень;

вмітимуть обліковувати запаси, аналізувати і використовувати
облікову інформацію про запаси;

розумітимуть сутності та видів дебіторської і кредиторської
заборгованості, впливу дебіторської і кредиторської заборгованості на
формування економічних вигод та фінансового результату підприємства.
Пререквізити:* «Економіка і фінанси підприємства»

Більш
детально
про
дисципліну
«Бухгалтерський
облік»
https://knute.edu.ua/file/MjA1NDg=/8525c3b12b3e90c77c5f752280ccfb87.pdf

ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СВІТОВИХ ТОВАРНИХ РИНКАХ

Вивчає галузеву специфіку ціноутворення на світових товарних ринках.

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню практичних
навичок щодо розрахунку ціни із врахуванням рівня каналів розподілу товару,
напряму руху товару, його призначення.

У результаті опанування дисципліни студенти:

 Здобудуть комплексне розуміння цінотворення та галузеву специфіку
ціноутворення на світових товарних ринках;
 Розумітимуть особливості формування трансферних та біржових цін, а
також цін тендерів та аукціонів;
 Зможуть здійснювати розрахунки ціни із врахуванням рівня каналів
розподілу товару, напряму руху товару, його призначення.
 Отримають навички оцінки рівня конкурентоспроможності цін на
товари та послуги суб’єкта господарювання;
 Зможуть використовувати набуті знання при виході суб’єкта
господарювання на зовнішні ринки, при виборі цінової стратегії суб’єкта
господарювання.
Пререквізити:* «Макро- і мікроекономіка», «Світовий ринок товарів та
послуг»

Більш детально про дисципліну «Ціноутворення на світових товарних
ринках»
https://knute.edu.ua/file/ODc0Mw==/e82b602fd3b4cf71750c4d4349b82fa8.pdf

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Вивчає принципи та методи планування, створення та ефективного
використання операційної системи організації.

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню у студентів
компетентності щодо базових принципів, основних понять, сучасних
концепцій, теоретичних положень і практичних методів управління основною
діяльністю підприємств та умінь проектування і використання галузевих
операційних систем як основи забезпечення досягнення місії організації.
У результаті опанування дисципліни студенти:

знатимуть та усвідомлюватимуть особливості різних типів
операційних і сервісних систем;

вмітимуть оцінювати втрати від очікування споживачів у черзі з
метою ефективного управління чергами;

вмітимуть використовувати методи дослідження трудового
процесу, а також нормування праці та часу;

вмітимуть застосовувати основні методи та моделі прогнозування
попиту на продукцію або послуги;

вмітимуть користуватися методами сукупного планування на
виробництві та у сервісі;

вмітимуть застосувати «дерево рішень» у процесі проектування
операційної діяльності.
Пререквізити:* «Менеджмент».

Більш
детально
про
дисципліну
«Операційний
менеджмент»
https://knute.edu.ua/file/MjA1NDg=/8525c3b12b3e90c77c5f752280ccfb87.pdf

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Вивчає процес здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Основна увага при викладанні дисципліни концентрується на можливості
практичного застосування, отриманих в аудиторії знань щодо процесу
підготовки та здійснення підприємством зовнішньоекономічної діяльності.

У результаті опанування дисципліни студенти:
- здобудуть комплексне розуміння сутності, видів та форм
зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
- оволодіють методиками проведення аналізу щодо вибору
найоптимальніших для підприємств умов співпраці з іноземним контрагентом;
- отримають знання щодо особливостей реєстрації суб’єкта
зовнішньоекономічної діяльності в митних органах, відкриття рахунку в
банку, участі в міжнародних виставках та торгових місіях;
- набудуть практичного досвіду пошуку та аналізу інформації щодо
особливостей тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності в Україні та країнах-партнерах;
- отримають навики декларування товарів, поміщення у різні митні
режими, розрахунку митної вартості, митних платежів, вибору умов поставки
«Incoterms 2020», формування ціни;
- навчаться визначати та обґрунтовувати стратегію виходу на зовнішній
ринок, проводити оцінку готовності компанії до експорту, спільної
підприємницької діяльності, прямого інвестування;
- опанують методики ідентифікації ризиків; визначення ефективності
зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Пререквізити:* «Макро- і мікроекономіка», «Міжнародна економічна
діяльність України», «Економіка і фінанси підприємства»

Більш детально про дисципліну «Зовнішньоекономічна діяльність
підприємства»
https://knute.edu.ua/file/ODc0Mw==/e82b602fd3b4cf71750c4d4349b82fa8.pdf

МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ
Вивчає особливості здійснення маркетингової діяльності підприємства на
міжнародних ринках.

Основну увагу при вивченні дисципліни приділяється аналізу стану

міжнародного маркетингового середовища та оцінці рівня його
привабливості для здійснення зовнішньоекономічної діяльності,
розкриттю особливостей реалізації інструментів комплексу маркетингу
на міжнародних ринках.
У результаті опанування дисципліни студенти:
 Оволодіють знаннями щодо сутності, цілей, функцій та концепцій
міжнародного маркетингу.
 Розумітимуть зміст складових середовища міжнародного маркетингу та
його чинників.
 Здобудуть комплексне уявлення про систему інформаційного
забезпечення міжнародної маркетингової діяльності та оволодіють
інструментарієм сегментації зарубіжних ринків.
 Знатимуть особливості моделей присутності на зовнішніх ринках та
вимоги щодо їх вибору.
 Визначатимуть зміст міжнародних маркетингових стратегій.
 Володітимуть знаннями щодо специфіки реалізації товарної, цінової,
збутової та комунікаційної політики на міжнародних ринках.
 Сформують комплексне уявлення про систему забезпечення

міжнародної маркетингової діяльності.

 Зможуть використовувати набуті знання при визначенні умов та
особливостей здійснення міжнародної маркетингової діяльності.

Більш
детально
про
дисципліну
«Міжнародний
маркетинг»
https://knute.edu.ua/file/ODc0Mw==/e82b602fd3b4cf71750c4d4349b82fa8.pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Вивчає основні засади та сучасні реалії організаційно-економічного
механізму функціонування суб’єкта підприємницької діяльності.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється набуттю студентами
теоретичних знань і практичних навичок самостійного вирішення
економічних та фінансових завдань діяльності підприємства, здійснення
економічних розрахунків, визначення ефективності діяльності підприємства,
оцінки його фінансово-майнового стану, рівня конкурентоспроможності,
обґрунтування та оцінки наслідків управлінських рішень, що приймаються.
У результаті опанування дисципліни студенти:
Здобудуть комплексне розуміння сутності підприємницької діяльності;
 Зможуть використовувати набуті знання для реалізації управлінських
рішень у функціонуванні підприємств-суб’єкта ЗЕД;
 Знатимуть типологію підприємництва, структуру зовнішнього та
внутрішнього середовища підприємництва, правові засади процедури
державної реєстрації та ліквідації суб’єкта підприємництва;
 Знатимуть систему показників оцінювання ефективності діяльності
підприємства, механізм аналізу формування і використання ресурсів
підприємства та методи аналізу та планування результатів діяльності
підприємства-суб’єкта ЗЕД;
 Володітимуть
засобами пошуку комерційної інформації про
потенційних постачальників, критеріїв вибору постачальників, підходів до
здійснення закупівельної логістики підприємством-суб’єктом ЗЕД;
 Отримають навички оцінювання
якості прийняття управлінських
рішень у системі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.


Пререквізити:* «Економіка і фінанси підприємства», «Менеджмент».

Більш детально про дисципліну «Моделювання фінансово-господарської
діяльності
підприємства» https://knute.edu.ua/file/ODc0Mw==/e82b602fd3b4cf71750c4d43
49b82fa8.pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
Вивчає
особливості
підготовки,
укладання
та
виконання
зовнішньоторговельних контрактів на поставку окремих товарів, робіт та
послуг; специфіку розробки супровідної документації у розрізі окремих
зовнішньоторговельних контрактів.

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється розрахунку ефективності
зовнішньоторговельних операцій.

У результаті опанування дисципліни студенти:

Отримають знання щодо особливостей організації та здійснення
зовнішньоторговельних операцій, у тому числі на поставку сировинної
продукції, машин та устаткування, здійснення торгівлі ліцензіями,
інжиніринговими, консалтинговими, туристичними послугами та ін.

Отримають навички роботи із зовнішньоторговельними контрактами та
супровідною документацією.

Отримають практичні навички розрахунку показників динаміки,
результативності та ефективності зовнішньоторговельних операцій.

Оволодіють методичними підходами проведення порівняльного аналізу
загроз та переваг для вітчизняних підприємств при виході на світові ринки
товарів і послуг.

Зможуть використовувати набуті знання у практичній діяльності у
процесі
техніко-економічного
обґрунтування
та
укладання
зовнішньоторговельних контрактів.

«Світовий
ринок
товарів
та
послуг»,
«Зовнішньоекономічна
діяльність
підприємства»,
«Міжнародна
економічна діяльність України».
Пререквізити:*.

Більш детально про дисципліну ««Організація зовнішньоторговельних
операцій»
https://knute.edu.ua/file/ODc0Mw==/e82b602fd3b4cf71750c4d4349b82fa8.pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
Вивчає
особливості
підготовки,
укладання
та
виконання
зовнішньоторговельних контрактів на поставку окремих товарів, робіт та
послуг; специфіку розробки супровідної документації у розрізі окремих
зовнішньоторговельних контрактів.

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється розрахунку ефективності
зовнішньоторговельних операцій.

У результаті опанування дисципліни студенти:


Отримають знання щодо особливостей організації та здійснення
зовнішньоторговельних операцій, у тому числі на поставку сировинної
продукції, машин та устаткування, здійснення торгівлі ліцензіями,
інжиніринговими, консалтинговими, туристичними послугами та ін.

Отримають навички роботи із зовнішньоторговельними контрактами та
супровідною документацією.

Отримають практичні навички розрахунку показників динаміки,
результативності та ефективності зовнішньоторговельних операцій.

Оволодіють методичними підходами проведення порівняльного аналізу
загроз та переваг для вітчизняних підприємств при виході на світові ринки
товарів і послуг.

Зможуть використовувати набуті знання у практичній діяльності у
процесі
техніко-економічного
обґрунтування
та
укладання
зовнішньоторговельних контрактів.

«Світовий
ринок
товарів
та
послуг»,
«Зовнішньоекономічна
діяльність
підприємства»,
«Міжнародна
економічна діяльність України».
Пререквізити:*.

Більш детально про дисципліну ««Організація зовнішньоторговельних
операцій»
https://knute.edu.ua/file/ODc0Mw==/e82b602fd3b4cf71750c4d4349b82fa8.pdf

