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Кафедра міжнародних економічних відносин є випусковою для трьох 
галузей знань за трьома спеціальностями (п’ятьма спеціалізаціями) освітнього 
ступеня «бакалавр» та трьома спеціалізаціями освітнього ступеня «магістр». 

Накафедріпрацюютьвисококваліфікованівикладачізпрактичнимдосвідом 
роботи: 20% – доктори наук та професори, 70% – кандидати наук та доценти. 
Основна увага приділяється забезпеченню сучасного рівня викладання 
дисциплін, що відповідає вимогам провідних навчальних закладів Європи, з 
відповідним реагуванням на зміни, які притаманні ринковій економіці. Більшість 
викладачів стажувалися за кордоном, зокрема у США, Великій Британії, Польщі, 
Франції, на Кіпрі. 
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« МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ» 

ступінь вищої освіти «бакалавр» 
 
 
 
 
 
 
 

«Освіта - ключ для відкриття золотих воріт свободи» 
Джордж Вашінгтон 

 
 
 

Навчання за спеціалізацією «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 
орієнтоване на підготовку фахівців з глибокими міждисциплінарними знаннями та 
практичними навичками, що володіють сформованими експертно-аналітичними 
здібностями, здатних вирішувати нетипові економічні завдання в умовах мінливої 
зовнішньоекономічної  обстановки і динамічних змін, що відбуваються в сучасному 
світі, та впевнено орієнтуються і приймають рішення в різних сферах міжнародних 
економічних відносин. 

Актуальність спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 
обумовлена тим, що в умовах науково-технічного прогресу зростає потреба у 
забезпеченні підприємств та організацій кваліфікованими спеціалістами 
з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Це зумовлює необхідність 
підготовки фахівців з глибокими теоретичними знаннями і практичним досвідом 
проведення аналізу та прогнозування кон’юнктурних змін на внутрішніх і зовнішніх 
ринках, формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства та її 
ефективної реалізації. Адже велика кількість національних 
підприємств підтримують ділові зв’язки з іноземними партнерами і мають у своїй 
структурі спеціальні відділи, які відповідають за міжнародну співпрацю та 
просування продукції на світовий ринок. Таких спеціалістів потребують 
спільні підприємства, компанії з іноземними інвестиціями, підприємства, що 
виходять зі своєю продукцією за межі країни, транснаціональні корпорації тощо.  

На сучасному етапі все більше українських підприємств активно беруть участь у 
зовнішньоекономічній діяльності, що є важливою складовою ринкових відносин. 
Проте недостатній досвід роботи на зовнішніх ринках, прагнення до реалізації 
продукції, яка не потребує особливих зусиль з її просування, зумовлюють 
актуальність пошуку спеціалістів з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств. 

Спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності – це фахівець у 
сфері сучасного економічного аналізу національного та світового ринків, управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємств та галузей національної економіки, 
організацій в умовах глобалізованого конкурентного ринкового середовища.  

Випускники, менеджери зовнішньоекономічної діяльності -  
є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці України, що можуть: 

 керувати зовнішньоекономічною діяльністю підприємства;  

 розробляти стратегію ЗЕД підприємства;  

 виявляти тенденції і перспективи розвитку міжнародних ринків;  

 створювати оптимально організовану структуру управління ЗЕД 
підприємства; 

 аналізувати ефективність зовнішньоторговельних операцій; 

 здійснювати пошук, збір і систематизацію інформації для проведення 
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експортноімпортних операцій. 

Фахівці з менеджменту ЗЕД можуть реалізовувати себе  на посадах керівників, 
спеціалістів, економістів, аналітиків, менеджерів підприємств та організацій, що 
здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Вони можуть бути працевлаштовані в 
українських підрозділах ТНК, банках, які працюють з іноземними партнерами, 
торгово-промислових палатах, у науково-дослідних інститутах та центрах, які 
проводять дослідження стану світових товарних та фінансових ринків, розвитку 
інтеграційних та глобалізаційних процесів тощо.  

Для забезпечення якості навчального процесу та підготовки затребуваних 
ринком конкурентоспроможних фахівців у царині зовнішньоекономічної 
діяльності колективом кафедри розроблено сучасні креативні курси дисциплін з 
урахуванням традиційних рис навчання в КНТЕУ  - поєднання теоретичної 
фундаментальної освіти зі спеціальною прикладною підготовкою. 

 
 

Особливості освітньої програми: 
 застосування принципу тісної інтеграції академічної науки і вищої школи з 

урахуванням особливостей сучасної практики; 
 отримання глибоких знання в галузі зовнішньоекономічної діяльності, ґрунтовне 

вивчення новітніх тенденцій розвитку зовнішньоекономічного середовища; 
 вивчення актуальних дисциплін, що відображають реальні проблеми ведення 

бізнесу у сучасному світі.  
 використання новітніх освітніх технологій і методик, що допомагає нашим 

студентам отримати унікальні знання і навички, побудувати динамічну кар'єру; 
  вільне володіння двома іноземними мовами.  

 
І яку б сферу діяльності не обрав наш випускник, його завжди чекає відмінний 

початок кар’єри, оскільки отримана спеціальність свого роду «знак якості» КНТЕУ. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

«Вища та прикладна математика» 

 
 

 

 

 

 

 

«Математика — це мова плюс роздуми…»  
Р. Фейнман 

 

 

Володіння основами математичного апарату, необхідними для ефективного вивчення 
інших дисциплін, що передбачені освітньо-професійною програмою підготовки 
бакалаврів. Знання та розуміння ролі математичних методів у професійній діяльності. 
Вміння розв’язувати практичні задачі та приймати відповідні рішення у процесі 
здійснення менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Знання вищої та 
прикладної математики допоможе у розрахунку рентабельності та оцінці 
ефективності зовнішньоекономічної діяльності на різних рівнях господарювання. 
 
 

 Матриці й операції над ними. 

 Визначники, їх властивості.  

 Системи лінійних рівнянь.  

 Застосування методів лінійної алгебри  у задачах менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності. 

 Границі числових послідовностей та функцій. Функції однієї та багатьох змінних.  

 Деякі функціональні залежності, що використовуються в менеджменті 
зовнішньоекономічної діяльності. Поняття про виробничі функції.  

 Прості і складні відсотки у фінансових розрахунках в менеджменті 
зовнішньоекономічної діяльності.  

 Диференціальне та інтегральне числення.  

 Застосування похідних в економічних розрахунках.  

 Приклади застосування функцій багатьох змінних в задачах менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності.  

 Диференціальні рівняння та їх використання у задачах динаміки 
зовнішньоекономічної діяльності.  

 Основні теореми теорії ймовірностей в менеджменті зовнішньоекономічної 
діяльності. Випадкові події, величини та вектори. Функція та щільність 
розподілу ймовірностей.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ДИСЦИПЛІНИ 
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«Завжди обирайте важкий шлях –  
на ньому конкуренти відсутні», - Шарль де Голь 

 
Сучасні вимоги до фахівця у сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
полягають у необхідності бути активним учасником міжкультурної комунікації та 
мати потрібні комунікативні здатності в сферах професійного спілкування в усній і 
письмовій формах, навички практичного володіння іноземною мовою в різних 
видах мовленнєвої діяльності фахової тематики, яка обумовлена професійними 
потребами; бути здатними оволодіти новітньою фаховою інформацією через 
іноземні джерела.  
 
 

 Формування практичних навичок, необхідних для успішної професійно-
орієнтованої комунікації іноземною мовою.  

 Оволодіння фаховою термінологією у сфері менеджменту зовнішньоекономічної 
діяльності. 

 Вільне спілкування за професійною тематикою, використовуючи лінійний 
послідовний стиль представлення інформації. 

 Формулювання чітких, детальних повідомлень з різних тем.  

 Інтерпретація аутентичних фахових текстів з питань менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності. 

 Написання резюме з прочитаної статті та доповнення його власними думками.  

 Набуття навичок ділового листування і ведення ділових переговорів.  

 Переклад текстів із заданої проблематики.  

 Формування та вдосконалення володіння різними видами мовленнєвої 
діяльності: рецепції (сприйманню), продукції, інтеракції  

 та медіації (усній або писемній). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням» 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

«Економіка — це мистецтво задовольняти безмежні потреби  
за допомогою обмежених ресурсів»  

Лоренс Пітер 
 
 
Завдання навчальної дисципліни — сформувати у студентів систему знань про 
економіку України, закономірності та тенденції її економічного розвитку, 
стратегічні напрями розбудови держави, перспективи її розвитку з урахуванням 
порівняльних переваг. Набуті під час вивчення курсу знання розширять базу 
теоретичних економічних знань студентів як вихідної основи формування навичок і 
вмінь дослідження практичних проблем сучасної економіки України, створять 
логічну основу для підготовки висококваліфікованих фахівців з вищою 
економічною освітою, нададуть змогу майбутнім спеціалістам з міжнародних 
економічних відносин застосовувати набуті знання і навички у науковій і 
практичній діяльності у процесі розв’язання фахових завдань. 
 

 Поняття й ознаки національної економіки.  

 Економіка в структурі суспільства.  

 Типи національних економік.  

 Структура НГК (галузева, територіальна, управлінська).  

 Основні міжгалузеві комплекси (МГК) та їх структура. 

  Місце і роль зовнішньоекономічного сектора в національній економіці.  

 Ефективність національної економіки.  

 Принципи і методи розрахунків ефективності зовнішньоекономічних зв’язків.  

 Чинники формування та сучасний стан економіки України  

 Населення і трудовий потенціал.  

 Формування ринку праці та його проблеми.  

 Науково-технічні основи економіки.  

 Природно-ресурсний потенціал.  

 Фінансово-кредитна система.  

 Система економічного управління та регулювання.  

 Сучасний рівень розвитку економіки України.  

 Зовнішньоекономічні пріоритети України. 
 
 
 
 
 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Економіка України» 

«Економіка України» 
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«За безпеку треба платити, а за її відсутність – 
розплачуватися», -  Уінстон Черчилль 

 
 
Дисципліна сприяє задоволенню освітніх інтересів особистості й розвитку таких 
компетенцій: формування економічної культури мислення та пізнання економічних 
відносин суспільства; формування економічних знань щодо основних концепцій та 
категорій, закономірностей та механізмів функціонування ринкової економіки.  
 

 Предмет і метод економічної теорії.  

 Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства.  

 Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція.  

 Теорія грошей.  

 Ринкова економіка: суть, функції і структура.  

 Підприємство та підприємництво в ринковій економіці.  

 Торговельний капітал та його еволюція за сучасних умов.  

 Сучасні форми торговельного підприємництва.  

 Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки.  

 Агропромислова інтеграція й агропромисловий комплекс.  

 Доходи населення, їх формування та розподіл.  

 Держава як суб`єкт економічної системи.  

 Фінансова система.  

 Світове господарство і міжнародні економічні відносини.  

 Економічні аспекти глобальних проблем.  
 
 

 
 
 

 
 

                                     «Громадська думка – є верховний законодавець народів і 
царів…», - Піфагор 

 
Формування історико-економічного мислення, пізнання розвитку вітчизняної 
економіки та економіки зарубіжних країн, формування у студентів комплексного 
уявлення про закономірності еволюційного розвитку економіки різних цивілізацій 
та розуміння тенденцій історичної еволюції економічної думки. 
 
 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Економічна теорія»  

«Історія економіки та економічної думки»  



 

 

 

 

 Господарський розвиток у первісну добу, добу Середньовіччя і зародження 
капіталістичних відносин.  

 Промислова революція у розвинених країнах Західної Європи та США.  

 Господарство України в період капіталізму.  

 Розвиток народного господарства країн Західної Європи, США, Японії та 
України у міжвоєнний період та після Другої світової війни.  

 Розвиток народного господарства України (до 1990 року).  

 Сучасний етап реформування економіки в зарубіжних країнах.  

 Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя.  

 Меркантилізм.  

 Класична політична економія.  

 Еволюція класичної політичної економії.  

 Завершення класичної традиції.  

 Історична школа та соціальний напрям у політичній економії.  

 Маржиналізм.  

 Становлення неокласичної традиції в економічній теорії.  

 Плюралізм сучасних доктрин економічної науки.  

 Генезис та еволюція кейнсіанства.  

 Розвиток неокласичних ідей в XX столітті.  

 Неолібералізм. Інституціоналізм.  

 Основні напрями та видатні представники вітчизняної економічної думки (XІX 
– початок XXІ ст.). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

«Хороший гравець бачить кордон в будь-якій грі», - Доріан Грей 
 

Формування комплексу знань про сутність та філософію бізнесу, усвідомлення 
логіки і схем підприємницької діяльності загалом, типології підприємництва, 
дослідження середовища підприємницької діяльності, соціальної відповідальності 
бізнесу, процесу створення підприємства та початку його діяльності. 
 

 Зміст підприємницької діяльності.  

 Місце підприємницької діяльності в суспільстві.  

 Культура підприємницької діяльності.  

 Види підприємництва.  

 Зовнішнє середовище підприємницької діяльності.  

 Етична та соціальна відповідальність підприємництва.  

 Організаційно-правові форми підприємництва.  

 Процес створення підприємства та його основні етапи. 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Основи підприємництва»  
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«Основи підприємництва»  
 

 
 

 
 
 

«Великою нацією нас робить не наше багатство, а то, як ми його 
використовуємо», - Теодор Рузвельт 

 
Знати психологічну характеристику психічних пізнавальних процесів, 
властивостей, станів та утворень; основні закономірності функціонування 
психічних пізнавальних процесів; закономірності формування і розвитку 
особистості; фактори формування особистості; концепції особистості; психологічні 
концепції теорії діяльності та її основні компоненти. Уміти застосовувати 
категоріальний апарат психології в системі професійного навчання і практичної 
діяльності; враховувати основні психічні, соціально-психологічні та психофізіологічні 
прояви особистості; сприймати науково обґрунтовану психологічну інтерпретацію 
структурних елементів психіки особистості; усвідомлювати свою психічну сферу; 
аналізувати різноманітні види діяльності; пізнавати рівень розвитку психічних 
пізнавальних процесів у особистості. 
 

 Методи психологічних досліджень. Індивід. Особистість, її структура.  

 Психіка, її функції.  

 Нервова система, мозок, психіка та поведінка людини. Когнітивна 

підструктура людини.  

 Пізнавальні процеси, їх індивідуальні особливості, методи діагностики рівня 

розвитку, методи підвищення ефективності.  

 Сенсорно-перцептивний рівень пізнання.  

 Інтелект, творчі здібності та креативність.  

 Емоції, почуття, стани; механізми їх виникнення, форми переживання, вира-

ження.  

 Засоби регуляції емоційних станів.  

 Особистість: сутність, структура.  

 Психологічні теорії особистості.  

 Я-концепція як психоогічний феномен.  

 Спрямованість особистості. Темперамент. Характер. Здібності.  

 Діяльність та її структура.  

 Особистість як суб’єкт діяльності.  

 Мета й мотиви діяльності.  

 Міжособистісні стосунки в групі.  

 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Психологія»  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
«Завжди обирайте важкий шлях – на ньому  

конкуренти відсутні», - Шарль де Голь 
 

Результатом навчання є підвищення загальномовної підготовки, мовної 
грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння 
основами офіційно-ділового, наукового стилів, що забезпечить професійне 
спілкування на належному мовному рівні. 
 

 Українська мова — національна мова українського народу, державна мова 
України.  

 Культура ділового мовлення.  

 Мова професійного спілкування як функціональний різновид української 
літературної мови.  

 Лексика і фразеологія української мови в професійному спілкуванні.  

 Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації.  

 Ділова кореспонденція.  

 Етикет службового листування.  

 Українська термінологія в професійному спілкуванні.  

 Проблеми перекладу і редагування наукових текстів.  

 Усне ділове спілкування. Риторика і мистецтво презентації. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Правильне рішення, що прийняте із  
запізненням, є помилкою», - Лі  Якокка 
 

Економічна інформатика охоплює весь спектр інформаційних технологій, що 
використовуються для прийняття рішень в економіці. Впровадження інформаційних 
систем у діяльність підприємств створює нові ІТ-сервіси, які змінюють параметри 
бізнес-процесів компанії, їх продуктивність, якість і стійкість. У результаті  зростає 
прибутковість та конкурентоспроможність компанії на міжнародному ринку.  
 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Міжнародна торгово-економічна інформатика» 

«Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» 
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 Загальні відомості про інформацію, інформаційні системи та обчислювальні 
машини.  

 Архітектура та програмне забезпечення персонального комп’ютера.  

 Системне програмне забезпечення.  

 Основи побудови комп’ютерних мереж.  

 Текстовий редактор MS Word.  

 Технологія створення, редагування презентацій за допомогою програми MS 
PowerPoint.  

 Основи роботи у середовищі табличного процесора MS Excel.  

 Створення, редагування та форматування електронних таблиць.  

 Робота з функціями і формулами.  

 Створення, редагування і форматування графіків та діаграм. Засоби обробки 
електронних таблиць як баз даних.  

 Створення зведених таблиць, пошук рішення, підбір параметра.  

 Технологія створення, редагування та управління  таблицями бази даних  MS 
Access.  

 Створення, редагування та використання запитів, звітів та екранних форм  у 
базі даних  MS Access.  

 Основи побудови комп’ютерних мереж.  

 Базові комунікаційні технології. Безпека програм і даних. 
 

 
 
 
 
 
 

 
«Ви отримуєте від життя лише те, що  

наважуєтеся попросити.  
 Не бійтеся підвищувати планку», – Опра Уїнфрі 

 
Фахівці в сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності мають вільно 
володіти правовою термінологією та розуміти основні проблеми і тенденції 
розвитку міжнародного та національного нормативно-правового регулювання 
соціально-економічних та правових аспектів розвитку сучасного глобалізованого 
світу. Особлива увага при вивченні дисципліни приділяється аналізу економічної 
функції держави та її реалізації,  зв’язку економічної функції держави з 
соціальною (охорона здоров’я, освіта, пенсійне забезпечення, захист 
неповносправних громадян), трудовою, гуманітарною, оборонною, охороною 
суспільного порядку, регуляторно-управлінською функціями. Санкціонування 
державою нормативно-правових та міжнародних актів.  Вивчення дисципліни 
«Основи держави і права» дозволить слухачам розуміти загальні закономірності 
виникнення і розвитку сучасних державно-правових явищ, визначати проблеми і 
тенденції розвитку держав та правових систем, здійснювати професійну 
кваліфікацію юридичних фактів і явищ. 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Правознавство» 



 

 

 

 

 Теорії походження держави.  

 Поняття форми держави. Співвідношення форми держави з її сутністю.  

 Політична система суспільства, її основні функції та елементи.  

 Економічна функція держави і її реалізацію в сучасних умовах.  

 Право як нормативний регулятор суспільних відносин. Основні теорії, що 
пояснюють походження права. 

 Основні правові сім'ї світу. 

 Правові відносини. 

 Система права та систему законодавства. 

 Правотворчість та правозастосування. 

 Правова поведінка та юридична відповідальність. 

 Глобальні економічні процеси і їх вплив на розвиток держави та права. 

 Шляхи реформування держави і права. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
«У кожного початківця бізнесмена повинна бути стратегія розвитку 
компанії. Але необхідно пам’ятати, що іноді потрібно відходити від 

плану»,- В. Лісін 
 

Розуміння цілей і механізмів регулювання ринкової економіки державою. 
 

 Основи методології державного регулювання економіки.  

 Макроекономічне прогнозування та планування економіки.  

 Фінансово-кредитне регулювання економіки.  

 Особливості національних систем управління економікою.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Державне регулювання економіки» 
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Хороший гравець бачить кордон в будь-якій грі», 
                                                         - Доріан Грей 

 
Засвоєння методичних підходів до оцінки природно-ресурсного потенціалу та 
його екологічно безпечних форм використання та відтворення; застосування 
різних методів аналізу щодо визначення стану міжнародного екологічного 
середовища та обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку суспільства; 
розуміння принципів формування екологічної свідомості, екологічної поведінки 
людини у сфері психологічних комунікацій. 
 
 Предмет, зміст і завдання дисципліни.  
 Біосфера, ноосфера та екологічні закони розвитку.  
 Науково-технічний прогрес і природокористування.  
 Система екологічного управління.  
 Екологічне законодавство та нормативно-правове регулювання.  
 Техногенне навантаження та екопсихологічна збалансованість розвитку 

суспільства.  
 Екологізація економіки в контексті психологічних аспектів реалізації.  
 Екологічна психологія та підприємництво.  
 Екологічна безпека людства за умов глобалізації.  
 Міжнародна екологічна діяльність і  співробітництво. 

і 
 
 
 
 
 
 

 
«У житті за все доводиться платити,  

але треба уміти торгуватися…», - Ніколь Партюрье 
 
Формування (з позиції історичного досвіду) розуміння сутності історичних 
перетворень, що відбуваються в сучасній Україні, а також почуття патріотизму, 
історично науково обґрунтованої свідомості 
 

 Періодизація історії України.  
 Давня історія України.  
 Внутрішні та зовнішні фактори розвитку давньоруської держави.  
 Козацтво в історії України.  
 Національно-визвольна боротьба українського народу.  
 Формування української держави.  
 Декларація про державний суверенітет України.  
 Акт проголошення незалежності. Конституційний процес. 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Екологія» 

«Історія України» 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 «Громадська думка – є верховний  

законодавець народів і царів…», - Піфагор 
 

Формування системи знань про закономірності національного історико-культурного 
процесу, про основні досягнення вітчизняної культури, засвоєння 
загальнолюдських та національних культурних цінностей, збагачення духовного 
світу, формування моральних і естетичних потреб та здатності зберігати і 
охороняти культурні здобутки України. 
 

 Історія української культури як навчальна дисципліна.  

 Витоки української культури. 

 Культура Київської Русі.  

 Культурні процеси за литовсько-польської доби.  

 Українська культура доби козацько-гетьманської держави. Українське 
бароко.  

 Культура в час пробудження української національної свідомості.  

 Українська культура й духовне життя на початку XX ст.  

 Провідні тенденції розвитку сучасної української культури.  

 Модерн і постмодерн. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 «Найбільше багатство - розум», - Алі-ібн Абі-
Таліб 

 
Вивчає закономірності взаємодії господарських суб'єктів в області обміну 
товарами, послугами, працею, капіталом та іншими факторами виробництва. 
Мікроекономіка вивчає закономірності функціонування ринків факторів 
виробництва: капіталу, праці, землі та природних ресурсів.  
 
 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Історія української культури» 

«Мікроекономіка» 
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 Попит і пропозиція в торгівлі.  

 Конкурентні переваги підприємств.  

 Теорія вибору споживача в альтеративних теоріях торгівлі.  

 Конкурентні структури ринків: досконала конкуренція, монополія, 
монополістична конкуренція та олігополія. 

  Ринок факторів виробництва: капітал, праця, земля та природні ресурси.  

 Національна економіка в системі світового господарства.  

 Базова модель «сукупний попит-сукупна пропозиція». 

 Аналітичні моделі для закритої економіки.  

 Аналітичні моделі для відкритої економіки.  

 Макроекономічна політика для відкритої економіки.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

«Цифри не керують світом,  
але вони показують, як управляється світ…»  

І. Гете 
 

Ефективність управління державою багато в чому залежить від якості і кількості 
статистичної інформації, що характеризує зовнішньоекономічну діяльність країни, 
внутрішнє споживання, міжнародну систему національних рахунків, міжнародну 
статистику фінансів, промисловості, статистику цін і інфляції та ін. Наявність такої 
інформації дає змогу  оцінити ситуацію на міжнародних ринках, визначити місце 
країни у світовій економіці, співвідношення її з економікою інших країн, з якими 
вона співпрацює або конкурує, оцінити вплив зовнішньоекономічної сфери на 
економіку країни. 
 

 Методи формування інформаційної бази статистики. 

 Методики розрахунку й аналізу узагальнюючих економічних показників, що 
характеризують національне багатство країн, життєвий рівень населення, 
ефективність зовнішньоекономічних зв'язків та ін. 

 Оцінка макроекономічних показників у розрізі статистичної методології - 
системи національних рахунків. 

 Методика розрахунку паритету купівельної спроможності валют для  
міжнародних зіставлень макроекономічних показників. 

 Проведення порівняльного статистичного аналізу економічних процесів і 
явищ різних країн світу. 

 Дослідження динаміки і взаємозв'язку економічних явищ на міжнародному 
рівні. 

 
 
 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Статистика» 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 «Правило перше: ніколи не втрачай гроші. 
Правило друге: не забувай правило перше»,- У. 

Баффет 
 

Довгострокові стратегічні та оперативні тактичні рішення у менеджменті 
зовнішньоекономічної діяльності ґрунтуються на знанні ринкової ситуації, 
кон'юнктурних оцінках попиту та пропозиції, динаміці товарних цін (тарифів) на 
споживчих ринках. Дисципліна вивчає практику функціонування світових ринків, 
різні сегменти світового ринку за товарними та регіональними ознаками і дозволяє 
сформувати уявлення про вплив екзогенних і ендогенних факторів на кон'юнктуру 
конкретного ринку. 
 
 

 Методологічні підходи до дослідження кон’юнктури світового ринку товарів 
та послуг. 

 Особливості ціноутворення товарів і послуг на світовому ринку. 

 Конкуренція та монополізація на світовому ринку. 

 Формування конкурентного середовища країн світу. 

 Організація аналітичної та дослідницької роботи при аналізі світового ринку 
товарів і послуг. 

 Аналіз структури світового ринку за допомогою сучасних товарних 
класифікацій і номенклатур, що використовуються у міжнародній 
торговельній практиці; 

 Оцінка потенційних можливостей виходу країн на світовий ринок; 

 Визначення сучасних проблем інноваційного розвитку економіки країни в 
умовах мінливої кон'юнктури світових товарних ринків. 

 Методи прогнозування кон'юнктури світових ринків товарів і послуг 

 Оброблення аналітичної та статистичної інформації для вирішення 
практичних завдань в області кон'юнктурного аналізу. 

 Методи оцінки ємності і потенціалу ринку. 

 Розроблення обґрунтованої стратегії і тактики роботи на конкретному 
ринку. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Світовий ринок товарів та послуг» 
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«Правильне рішення, що прийняте із запізненням, є помилкою»,  

- Лі  Якокка 
 
 
Формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі 
управління на національному та регіональному рівнях; набуття умінь та 
формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації 
повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування. 
 

 Основи теорії державного управління.  

 Державна влада та державне управління.  

 Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку.  

 Роль різних гілок влади у процесі державного управління.  

 Державне управління на регіональному рівні.  

 Система органів державної влади в Україні: конституційні основи їх функціо-
нування, роль в управлінні.  

 Центральні органи виконавчої влади в Україні. Регіональні органи 
державного управління.  

 Місцеве самоврядування та його особлива роль у державному управлінні.  

 Менеджмент органу державної влади.  

 Внутрішня організація та управління органу державної влади. Державна 
служба в Україні.  

 Ефективність державного управління.  

 Державний контроль у сфері виконавчої влади.  

 Взаємодія органів публічної влади центральних та регіональних органів 
управління.  

 Розвиток системи державного та регіонального управління. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Державне управління та місцеве 

самоврядування» 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Великою нацією нас робить не наше багатство, а то, як ми його 

використовуємо», -  Теодор Рузвельт 
 

Електронний документообіг – важлива частина підготовки міжнародних 
торговельних операцій, укладання кредитних і інвестиційних угод. Оволодіння ним 
– нелегка праця. Ведення ділової переписки за правилами електронного 
документообігу – одна з важливих складових успіху зовнішньоекономічної 
діяльності. Незнання цих правил або їх неправильне застосування на практиці 
може призвести до втрати партнерів і клієнтів та іміджу підприємства. Вивчення 
дисципліни дозволить майбутнім фахівцям набути знань та практичних навичок 
ділового спілкування у за допомогою електронної форми з дотриманням вимог 
стандартів.  
 

 Формування високого рівня комунікативної культури у сфері професійного 
спілкування. 

 Навички складання і оформлення ділових електронних листів різних типів.  

 Правила етикету офіційно-ділового електронного листування.  

 Стандарти міжнародного ділового електронного документообігу 
листування.Особливості складання основних видів комерційних листів у 
зовнішньоекономічній діяльності: запитів, пропозицій, замовлень та 
претензій у системі електронного документообігу 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
«Завжди обирайте важкий шлях – на ньому  

конкуренти відсутні»,  
Шарль де Голь 

 
Україна здійснює відкриту зовнішню політику і прагне рівноправного 
взаємовигідного співробітництва з усіма партнерами. Відтак  міжнародна 
економічна діяльність є засобом досягнення певних цілей на мікро- та макрорівнях у 
процесі взаємодії з закордонними партнерами. Дисципліна ознайомлює майбутніх 
фахівців з практичним проведенням зовнішньоекономічних зв’язків в Україні з 
урахуванням нормативного матеріалу та національної специфіки. 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Електронний документообіг» 

«Зовнішньоекономічні зв’язки України» 
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 Поняття зовнішньоекономічних зв’язків (ЗЕЗ).  

 Платіжний баланс країни як форма відображення результатів ЗЕЗ.  

 Поняття інституціонально-правового забезпечення ЗЕЗ України.  

 Необхідність впровадження регуляторної політики в сфері ЗЕД.  

 Тарифне та нетарифне регулювання ЗЕД.  

 Місце і роль зовнішньої торгівлі в структурі ЗЕЗ.  

 Особливості товарної та географічної структури зовнішньої торгівлі 
товарами та послугами України.  

 Пріоритети розвитку зовнішньої торгівлі України.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«Біля витоків кожного успішного  
підприємства стоїть прийняте одного разу  

сміливе рішення», -   Пітер Друкер 
 

Для розвитку міжнародних економічних відносин особливе значення мають 
міжнародні організації та угоди, в яких беруть участь майже всі країни світу. Це 
актуалізує необхідність формування у студентів практичних навичок аналізу 
діяльності різних міжнародних організацій, їх впливу на розвиток певних галузей 
міжнародних відносин, політику окремих держав, функціонування міжнародного 
бізнесу. Особлива увага приділяється вивченню та впливу на розвиток міжнародних 
економічних відносин таких універсальних  і спеціалізованих міжнародних 
міжурядових та неурядових організацій, як Конференція ООН з торгівлі і розвитку 
(ЮНКТАД), Група Світового банку, Світова організація торгівлі (СОТ), Всесвітня митна 
організація (ВМО), регіональні міжурядові та неурядові організації (ЄС, МЕРКОСУР, 
НАФТА, ОПЕК та ін.). Зазначене сприятиме формуванню у студентів уміння шляхом 
аналізу визначити вигоди й можливі втрати від участі країни в тих або інших 
міжнародних торговельно-економічних організаціях, оцінювати перспективи 
співробітництва України з ними. 
  

 Міжнародні торговельно-економічні організації в системі багатостороннього 
регулювання міжнародних економічних відносин.  

 Міжнародні економічні організації з регулювання економічного співробітництва 
та галузей світового господарства в системі ООН (програми, фонди та спеціалізовані 
установи ООН).  

 Міжнародні валютно-фінансові організації та їх роль в розвитку економічного 
співробітництва (МВФ, МБРР, МАР, МФК та ін.).  

 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Міжнародні організації» 



 

 

 

 

 Міжнародні економічні організації з реструктуризації боргів (Паризький, 
Лондонський клуб).  

 Міжурядові і неурядові організації в системі регулювання світової торгівлі: 
визначення світового торговельного порядку.  

 Міжнародні організації з регулювання світових товарних ринків.  

 Міжнародні економічні організації загальної компетенції та міжнародні неурядові 
організації в системі міжнародних економічних відносин (ОЕСР, G7, Міжнародна 
торгова палата, Європейський діловий конгрес та ін.).  

 Діяльність міжнародних і регіональних організацій у сфері стандартизації і 
сертифікації продукції для світового ринку. 

 Регіональні економічні організації системи ООН (Європейська економічна комісія 
ООН, Економічні комісії ООН для Латинської Америки та Карибського басейну, Азії та 
Тихого океану, Африки).  

 Регіональні  економічні організації країн Західної і Східної Європи, Америки, Азії, 
Африки (ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, АТЕС, Африканський Союз).  

 Діяльність України в міжнародних торговельно-економічних організаціях.  
 
 

 
 
 
 
 

 
"Ніякий транспорт не буде попутним,  

якщо не знаєш, куди йти», - Едгар Алан По 
 
Формування знань у сфері функціонування фінансової та грошово-кредитної 
систем держави в умовах подолання наслідків світової фінансово-економічної 
кризи. 
  

 Природа грошей.  

 Грошовий оборот та грошові потоки.  

 Грошовий ринок. 

 Грошова система.  

 Інфляція та грошові реформи. 

 Ринок цінних паперів.  

 Сутність кредиту та кредитний механізм.  

 Кредитна система.  

 Центральний банк та його роль в економіці.  

 Комерційні банки як основна ланка кредитної систем.  

 Спеціалізовані кредитно-фінансові установи.  

 Гроші та кредит у системі міжнародних відносин. 
 
 
 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Фінанси, гроші та кредит» 
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«У кожного початківця бізнесмена повинна  
бути стратегія розвитку компанії. Але необхідно пам’ятати,  

що іноді потрібно відходити від плану»,- В. Лісін 
 

Макроекономіка вивчає закономірності функціонування відкритих національних 
економік і світового господарства, процеси співвідношення платіжного балансу з 
бюджетно-податковою і кредитно-грошовою політикою.  
 

 Попит і пропозиція у національній економіці. 

 Теорія вибору споживача в альтеративних теоріях торгівлі.  

 Конкурентні структури ринків: досконала конкуренція, монополія, 
монополістична конкуренція та олігополія. 

  Ринок факторів виробництва: капітал, праця, земля та природні ресурси.  

 Національна економіка в системі світового господарства.  

 Базова модель «сукупний попит-сукупна пропозиція». 

 Аналітичні моделі для закритої економіки.  

 Аналітичні моделі для відкритої економіки.  

 Макроекономічна політика для відкритої економіки.  
 
 
 
 
 
 
 

«За безпеку треба платити, а за її відсутність 
 – розплачуватися», -  Уінстон Черчилль 

 
Формування вмінь для ідентифікації небезпеки, визначення рівня індивідуального 
та колективного ризику, запобігання небезпечним ситуаціям, їх попередження, 
зменшення ураження для людини, зменшення інших негативних наслідків над-
звичайних ситуацій, надання першої допомоги, формування здорового способу 
життя. Вміння створити безпечні умови праці для збереження здоров’я та 
матеріальних цінностей. Організація практичної роботи на виробництві з 
урахуванням вимог, що забезпечують виконання законодавчих положень і вимог 
нормативно-технічної документації, безпеку технологічних процесів експлуатації 
устаткування, пожежну профілактику. 
 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Макроекономіка» 

«Безпека життя» 



 

 

 

 

 Наукові основи безпеки життєдіяльності.  

 Фізіологічні та психологічні критерії безпеки людини.  Середовище 
життєдіяльності людини.  

 Природні загрози, характер їхніх проявів та вплив на людей, тварин, рослин, 
об’єкти економіки.  

 Техногенні небезпеки та їхні наслідки.  

 Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах.  

 Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та 
психологічні чинники ризику.  

 Безпека харчових продуктів.  

 Цивільний захист України – основа безпеки у надзвичайних ситуаціях.  

 Оцінка обстановки та захист населення і територій від надзвичайних ситуацій  
 
 
 

 
 
 
 
 

«Ви отримуєте від життя лише те,  
що наважуєтеся попросити.  

Не бійтеся підвищувати планку», – Опра Уїнфрі 
 

Слово філософія у перекладі з грецької означає «любов до мудрості». За висловом 
Демокріта, мудрість приносить три плоди: дар добре мислити, добре говорити, 
добре діяти. Філософія сприяє формуванню у економіста-міжнародника 
пошукового мислення, інноваційного й адаптаційного потенціалу. Змістові модулі 
дисципліни допоможуть майбутнім фахівцям не тільки набути теоретичних знань 
про економічні процеси, але й креативно мислити, що дасть змогу ці знання 
використовувати, активізувати і сформувати продуктивний економічний світогляд. 
Знання філософії допоможе в ефективному освоєнні різних теорій і практик 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 
 

 Формування власного оригінального світогляду, стилю мислення. 

 Розв’язування проблем інноваційного характеру й прийняття продуктивного 
рішення у професійній сфері.  

 Вміння формулювати, впорядковувати, послідовно аналізувати думки.  

 Розвиток творчого потенціалу, що спрямований на досягнення успіху у 
професійній діяльності.  

 Застосовування комплексного підходу до аналізу типових і нестандартних 
ситуацій. 

 
 
 
 

ДИСЦИПЛІНИ 
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«Незнання економічних законів не 
 звільняє від відповідальності», - С. Циплін 

 
 За останні роки в Україні відбулися істотні економіко-політичні зміни, принципово 
змінилася нормативно-правова база господарської діяльності, сформувалися нові 
доктринальні підходи до визначення правового механізму регулювання 
зовіншньекономічної діяльності на різних рівнях господарювання. Здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності не можливе без знання основних засад вітчизняного 
правового регулювання цивільних відносин та ключових категорій комерційного 
права. Дисципліна спрямована на засвоєння комплексу знань, що охоплюють 
приватноправові та публічно-правові принципи і засади формування правового 
режиму здійснення зовнішньоекономічної діяльності.  
 
 

 Теоретичні основи господарського права.  

 Правове становище суб’єктів господарювання.  

 Правовий режим майна суб’єктів господарювання.  

 Правові засоби державного регулювання економіки. Відповідальність в 
господарському праві.  

 Господарські зобов’язання.  

 Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності.  

 Особливості правового регулювання комерційного посередництва у сфері 
господарювання.  

 Особливості правового регулювання перевезення вантажів.  

 Особливості правового регулювання капітального будівництва.  

 Особливості правового регулювання інноваційної діяльності.  

 Особливості правового регулювання фінансової діяльності.  

 Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

 Правовий режим іноземних інвестицій.  

 Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон та спеціальний 
режим господарювання. 

 
 
 
 
 
 
 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Господарське право» 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

«Рішення проблем не приносить результатів, а лише 
дозволяє запобігти збитку», - Пітер Друкер 

 
Студент повинен уміти: самостійно аналізувати нормативно-правові акти, які 
регулюють господарсько-договірні відносини; аналізувати зміст господарських 
договорів, визначати істотні та додаткові умови договорів; вирішувати колізійні 
питання, які виникають у процесі укладення господарських договорів; складати 
проекти договорів та інших документів у договірних відносинах. 
 

 Місце договору у механізмі правового регулювання господарських відносин.  

 Правові вимоги до форми та змісту договору.  

 Порядок та особливості укладення договорів залежно від їх виду.  

 Порядок зміни та розірвання договору.  

 Недійсність договорів.  

 Забезпечення виконання господарських договірних зобов’язань. Досудове 
врегулювання договірних спорів.  

 Правова природа договорів поставки, міни (бартеру).  

 Договір контрактації сільськогосподарської продукції.  

 Договір енергопостачання.  

 Правова характеристика біржових договорів.  

 Правова природа договору оренди. Договір лізингу.  

 Порядок укладення та виконання договорів перевезення вантажів. Правова 
природа договору підряду.  

 Договір на створення і передачу науково-технічної продукції.  

 Банківські договори.  

 Договір на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.  

 Договір страхування у сфері господарювання.  

 Агентський договір (договір комерційного посередництва).  

 Договір комерційної концесії (договір франчайзингу). Концесійний договір.  

 Зовнішньоекономічний договір (контракт).  
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Договірне право» 
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«Біля витоків кожного успішного  
підприємства стоїть прийняте одного разу  

сміливе рішення», -   Пітер Друкер 
 

Дисципліна сприяє задоволенню освітніх інтересів особистості й розвитку таких 
компетенцій: формування розуміння сутності соціального життя та соціальної 
структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явиш та процесів. 
 

 Соціологія як наука.  

 Становлення і розвиток зарубіжної соціології.  

 Історія становлення та розвитку соціології в Україні.  
 Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку.  

 Соціальна структура і соціальна стратифікація.  
 Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальний контроль.  

 Соціальні інститути суспільства.  
 Особистість в системі соціальних зв’язків.  

 Економічна соціологія як наука.  

 Людина в сфері економічних відносин.  
 Програмування та організація соціологічного дослідження.  

 Опитування, спостереження та аналіз документів у соціологічному 
дослідженні. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

«Весь секрет бізнесу в тому, щоб знати щось таке, чого 
не знає більше ніхто…» 

Аристотель Онассіс 
Формування теоретичних знань і практичного інструментарію статистичних 
спостережень та оцінки товарних ринків (як складової частини загальної ринкової 
системи), аналіз їх взаємодії з іншими ринками (праці, фінансів і кредиту, 
біржовим, нерухомості та інвестицій тощо). 
 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Соціологія» 

«Статистика ринку товарів та послуг» 



 

 

 
 

 Статистика попиту та пропозиції.  

 Статистика цін та інфляції.  

 Статистика кон’юнктури ринку.  

 Статистичні методи маркетингу.  

 Статистика споживання.  

 Статистика товарного руху та товарообороту.  

 Статистика товарних запасів та товарооборотності.  

 Статистика товарної біржі та оптової торгівлі.  

 Статистика зовнішньоекономічної діяльності та конкурентоспроможності 
країни.  

 Статистика соціально-економічної ефективності функціонування ринку 
товарів та послуг. 

 
 
 
 
 
 

«Маркетинг – це гра, де проста ідея перемагає 
складну…» 

Джек Траут 
Під маркетингом розуміється система планування і реалізації заходів, за допомогою 
яких компанія розраховує вийти на ринок. Для ефективного збуту продукції 
необхідна достовірна інформація щодо особливостей організації бізнесу на 
відповідних ринках. Програма дисципліни орієнтована на застосування методичного 
інструментарію щодо оцінювання стану маркетингового середовища; набуття 
навичок визначати ступінь привабливості ринків; володіння цілісним уявленням про 
забезпечення маркетингового супроводу економічної діяльності підприємств.  
 

 Характеристика видів маркетингу: стратегічний, оперативний, мікромаркетинг, 
макромаркетинг. 

 Застосування маркетингових технології у торгівлі з урахуванням типології 
споживчої поведінки: trade-маркетинг, Internet- маркетинг, мережевий 
маркетинг, product placement, прямий маркетинг, технологія міжнародної 
виставкової діяльності тощо.  

 Маркетингове середовище: економічний аспект.  

 Соціокультурне середовище маркетингу.  

 Політико-правове середовище.  

 Маркетингові дослідження.  

 Сегментація світового ринку.  

 Вибір ринків.  

 Моделі виходу підприємства на ринок.  

 Маркетинговий комплекс: товарна політика.  

 Канали збуту.  

 Маркетингові комунікації.  

 Цінова політика. 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Маркетинг» 
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Незнання економічних законів не звільняє від 

відповідальності», - С. Циплін 
 

Підприємство є основною ланкою ринкової економіки. Саме підприємство є 
основним виробником товарів і послуг, основним суб'єктом ринку, який 
налагоджує господарські відносини з іншими суб'єктами. Головним показником 
ефективної діяльності підприємства є його фінансовий стан. Дисципліна 
«Економіка і фінанси підприємства» охоплює широке коло проблемних питань 
щодо результатів діяльності підприємства і його фінансового стану з метою вибору 
й обґрунтування оптимальних управлінських рішень. 
 

 Методологічні та методичні засади планування міжнародної діяльності 
підприємства.  

 Формування програми виробництва продукції та її реалізації на міжнародних 
ринках, визначення виробничої потужності підприємства.  

 Аналіз ресурсного потенціалу підприємства та шляхи його ефективного 
використання.  

 Калькуляція собівартості продукції. 

 Аналіз та планування економічних результатів господарсько-фінансової 
діяльності підприємства.  

 Оцінка ефективності господарської діяльності та фінансового стану 
підприємства, пошук шляхів її підвищення.  

 Розроблення фінансової політики і фінансової стратегії підприємства. 

 Моделювання розвитку підприємства, запобігання кризовим явищам та 
банкрутства.  

 Економічна безпека підприємства та шляхи її забезпечення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Економіка і фінанси підприємства» 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

«Біля витоків кожного успішного  
підприємства стоїть прийняте одного разу  

сміливе рішення», -   Пітер Друкер 
 
В умовах жорсткої конкурентної боротьби торговельні підприємства мають 
орієнтуватися на довгострокову стратегію, що дозволила б їм адаптуватися до змін 
навколишнього середовища і забезпечувала довгострокові конкурентні переваги, 
що вимагає нового підходу до здійснення процесу управління торговельним 
підприємством для формування  раціональних управлінських рішень з питань 
розвитку конкретного торговельного підприємства, координування різних напрямів 
його діяльності та забезпечення високої ефективності результатів. 
 

 Розроблення стратегії менеджменту.  

 Вибір найбільш ефективних організаційних форм функціонування підприємства 
торгівлі.  

 Методи продажу товарів та організації додаткових послуг покупцям.  

 Механізм управління торгово-технологічними процесами, товарооборотом, 
доходами, витратами та прибутком підприємства торгівлі.  

 Аналіз ресурсного забезпечення діяльності менеджменту. 

 Організація комунікаційних процесів у сфері менеджменту.  

 Методика економічного аналізу діяльності підприємств торгівлі; 

 Аналіз існуючого технологічного ланцюга в діяльності підприємств; 

 Оцінювання ефективності організації діяльності окремих видів підприємств. 
 
  

ДИСЦИПЛІНИ 
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«Еліта - це люди, які приносять 

своїй країні користь», - А. Кончаловський 
 

 
У сучасних умовах жодна сфера діяльності будь-якої країни не може існувати 
ізольовано, незалежно від міжнародних зв'язків. Проте держави, відрізняються 
соціальною структурою, політичним устроєм, рівнем розвитку економіки, ступенем 
інтегрованості в міжнародні економічні відносини. Змістовні модулі дисципліни 
складено таким чином, щоб надати студентам ґрунтовні знання щодо аналізу 
міжнародного середовища; визначення перспектив економічного розвитку окремих 
держав, регіонів і зв'язків між ними; обґрунтування стратегій міжнародної 
економічної діяльності на рівні окремих підприємств, які залучаються в міжнародні 
торговельні та виробничо-інвестиційні взаємини із зарубіжними контрагентами. 
 
 

 Еволюційні періоди формування МЕВ. Середовище МЕВ. 

 Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва.  

 Міжнародна економічна інтеграція.  

 Міжнародна торгівля як форма МЕВ. 

 Регулювання міжнародної торгівлі як провідної форми МЕВ. 

 МЕВ у сфері послуг.  

 Міжнародний рух капіталу.  

 Міжнародне інвестиційне співробітництво.  

 Міжнародний фондовий ринок.  

 Світова валютно-фінансова система.  

 Платіжний баланс та міжнародні розрахунки.  

 Міжнародні кредитні відносини.  

 Міжнародна міграція робочої сили. 

 Міжнародний науково-технічний обмін.  

 Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків.  
  

ДИСЦИПЛІНИ 

«Міжнародні економічні відносини» 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  
«Дату виникнення світу здатні  

встановити лише бухгалтери»,- Станіслав 
ЄжиЛец 

 
Спрямована на формування необхідних знань у майбутніх фахівців з 
бухгалтерського обліку. Її вивчення дозволить опанувати знання щодо організації 
обліку та звітності, а також набути навичок застосування чинних законодавчих і 
нормативних актів, які регулюють облікову сферу діяльності суб’єктів міжнародного 
бізнесу. 

 
 

 Сутність, предмет та об’єкти  бухгалтерського обліку в міжнародному бізнесі.  

 Рахунки та подвійний запис як елементи методу бухгалтерського обліку.  

 Бухгалтерський облік основних господарських процесів в міжнародному бізнесі.  

 Вартісне вимірювання об'єктів обліку.  

 Бухгалтерський облік операцій із іноземною валютою. Бухгалтерський облік 
експорту товарно – матеріальних цінностей та робіт/послуг.  

 Бухгалтерський облік імпорту  товарно – матеріальних цінностей та робіт/послуг.  

 Інформаційні системи і технології в обліку міжнародних компаній.  
 

 
 
 

 
 
 

 
«Ви отримуєте від життя лише те, що 

наважуєтеся попросити. 
 Не бійтеся підвищувати планку», – Опра Уїнфрі 

 
 

 Зміст дисципліни орієнтований на формування у студентів умінь і навичок щодо 
аналізу стану світового економічного середовища для вибору стратегії здійснення 
зовнішньоторговельної діяльності; володіння методиками проведення 
порівняльного аналізу щодо загроз та переваг для вітчизняних підприємств при 
виході на різні сегменти світових товарних ринків; засвоєння механізму здійснення 
зовнішньоторговельних операцій; визначення показників обсягів, динаміки, 
результативності та ефективності міжнародних торговельних операцій. 
 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Бухгалтерський облік» 

«Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства» 
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 Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки.  
 Предмет, зміст та завдання дисципліни.  

 Основні напрями і показники розвитку ЗЕД в Україні.  
 Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.  

 Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  
 Загальнодержавні податки у сфері ЗЕД.  

 Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

 Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.  
 Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування зовнішньоекономічної 

діяльності.  

 Форми виходу підприємств на зовнішні ринки.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Найбільше багатство - розум», - Алі-ібн Абі-Таліб 

 
Формування аналітичного мислення, уміння узагальнювати результати аналізу 
господарської діяльності, розробляти заходи обґрунтування якісних управлінських 
рішень. 
 

 Місце і роль аналізу господарської діяльності в інформаційній системі 
управління.  

 Методичне забезпечення аналізу господарської діяльності.  

 Інформаційна база та організація аналізу господарської діяльності.  

 Аналіз виробництва, реалізації і собівартості продукції промислових 
підприємств.  

 Аналіз трудових та матеріальних ресурсів підприємства.  

 Аналіз реалізації товарів і витрат підприємств торгівлі.  

 Аналіз товарообороту і витрат підприємств ресторанного господарства.  

 Аналіз виробництва і собівартості продукції підприємств сільського 
господарства.  

 Аналіз виробництва і собівартості продукції капітального будівництва.  

 Аналіз виробництва і собівартості робіт та послуг автомобільного транспорту.  

 Аналіз діяльності фінансово-кредитних установ. Аналіз  діяльності бюджетної 
установи.  

 Аналіз виконання кошторису бюджетної установи.  

 Аналіз фінансового стану бюджетної установи. 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Аналіз господарської діяльності» 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

«Найбільше багатство - розум», - Алі-ібн Абі-
Таліб 

 
За допомогою інструментів економічного аналізу здійснюється оцінювання, 
діагностика та пошук можливостей досягнення позитивних змін у розвитку 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Економічний аналіз є основою 
обґрунтування найефективніших управлінських рішень щодо поєднання стратегії і 
тактики стійкого розвитку міжнародних компаній, забезпечення інтеграції 
національних, корпоративних та особистих інтересів учасників зовнішньоекономічної 
діяльності. 
 

 Основи організації та види економічного аналізу в менеджменті 
зовнішньоекономічної діяльності.  

 Моделювання факторних систем в аналізі менеджменту зовнішньоекономічної 
діяльності.  

 Економіко-логічні (традиційні) методи та прийоми економічного аналізу в 
менеджменті зовнішньоекономічної діяльності.  

 Економіко-математичні методи в економічному аналізі.  

 Методика комплексного економічного аналізу та її структурні елементи.  

 Інструментарій параметрального аналізу результатів виробничої діяльності 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.  

 Методичні прийоми аналізу ресурсів та витрат діяльності міжнародної компанії.  

 Економічний аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності 
міжнародної компанії. 

 
 
 
 
 
 

 
Формування вмінь і навичок макроекономічного 

дослідження процесів і явищ у національній економіці. 
 

 СНР як статистична база макроекономічного аналізу.  
 Макроекономічний аналіз споживання, заощаджень та інвестицій.  
 Макроекономічний аналіз фіскальної політики та державних фінансів.  
 Макроекономічний аналіз монетарної політики.  
 Макроекономічний аналіз зовнішньоекономічної політики і платіжного 

балансу.  
 Макроекономічні аспекти мікроекономіки. 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Економічний аналіз» 

«Макроекономічний аналіз» 
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Формування у майбутніх фахівців вмінь і навичок мікроекономічного дослідження 
процесів і явищ у національній економіці. 
 

 Аналіз поведінки фірм на ринках з різним рівнем конкуренції.  

 Ринок досконалої конкуренції: визначення інтервалів можливих змін ринкової 
ціни з погляду прибутковості фірми; визначення обсягу виробництва окремої 
фірми та аналіз наслідків можливих відхилень від основної стратегії.  

 Олігопольний ринок: елементи теорії ігор; аналіз процесу визначення 
виробничої стратегії для конкуруючих фірм-олігополістів, для фірми-лідера 
та фірм-аутсайдерів.  

 Алгоритм побудови стратегії поведінки на ринку монополіста та 
монопсоніста.  

 Аналіз поведінки споживача: аналіз вподобань споживача; рівновага 
споживача; дослідження відмінностей поведінки споживачів з різними 
вподобаннями в однакових економічних ситуаціях.  

 Використання категорії «дисконтова на вартість» у мікроекономічному 
аналізі.  

 Економіка громадських благ. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Результатами навчання є набуття знань з основних категорій товарознавства; 
класифікації харчових продуктів та непродовольчих товарів. 

Студенти повинні вміти: 
 аналізувати, оцінювати і прогнозувати стан та перспективи розвитку ринку 

різних груп непродовольчих товарів; 
 визначати і оцінювати ознаки, споживні властивості та показники якості 

сировини і матеріалів, необхідних для виробництва непродовольчих товарів. 
 Основні категорії товарознавства.  
 Принципи класифікації харчових продуктів та непродовольчих товарів.  
 Закономірності формування споживних властивостей різних груп харчових 

продуктів та непродовольчих товарів.  

ДИСЦИПЛІНИ 

«Мікроекономічний аналіз» 

«Товарознавство» 



 

 

 

 
 Асортимент харчових продуктів та непродовольчих товарів.  
 Вимоги до якості та методи оцінки якості харчових продуктів та 

непродовольчих товарів.  
 Умови зберігання і транспортування різних груп харчових продуктів та 

непродовольчих товарів.  
 Чинники, що впливають на збереження якості харчових продуктів та 

непродовольчих товарів під час їх зберігання, транспортування та реалізації. 
 

 
 
 
 
 
 
 

У кожного початківця бізнесмена повинна 
бути стратегія розвитку компанії. Але необхідно пам’ятати, що 

іноді потрібно відходити від плану»,- В. Лісін 
 

 Результатами навчання є набуття комплексу теоретичних знань та практичних 
навичок щодо здійснення аналізу  та моделювання ефективності комерційних угод, 
розробки маркетингової товарної та комунікаційної політики підприємства; 
проведення інформаційно-аналітичної і діагностичної роботи щодо аналізу та 
планування результатів діяльності підприємства, оцінки ефективності його 
функціонування на ринку; організації, аналізу та проектування грошових потоків 
підприємства, залучення позикового капіталу підприємства; моделювання 
організації зовнішньоторговельних операцій та аналізу їх ефективності; організації 
обліку господарських операцій підприємства, зведеного обліку та складання 
звітності на базі програмного продукту «1С: Підприємство». 
 
 

 Моделювання здійснення зовнішньоторговельних операцій та аналіз їх 
ефективності.  

 Проведення реєстрації та перереєстрації підприємства.  

 Управління персоналом у системі менеджменту підприємств торгівлі, розробка 
кадрової політики і стратегії підприємства.  

 Мотивація та розвиток персоналу, оцінка ефективності управління персоналом.  

 Формування бази даних для здійснення комерційних угод. 

  Моделювання процесу закупівлі товарів на підприємстві.  

 Розробка маркетингової товарної політики підприємства.  

 Формування маркетингової комунікаційної політики підприємства. 

  Аналіз та планування результатів діяльності підприємства.  

 Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.  

 Організація та моделювання обліку господарських операцій підприємства в «1С: 
Підприємство».  

 
 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Моделювання фінансово-
господарської діяльності 

підприємства» 
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«Друга іноземна мова» 
«Друга іноземна мов» 

«Знати багато мов – значить мати багато ключів до одного замка» 
Вольтер 

 
Володіння іноземними мовами розширює не тільки світогляд людини, але і його 
можливості у професійній діяльності. Якщо компанія орієнтована на роботу у сфері 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, знання декількох іноземних мов 
буде ключовим пунктом в резюме для здобувача будь-якої серйозної посади. 
 

 Практичне володіння другою іноземною мовою в обсязі, необхідному для 
ситуативного та професійного спілкування. 

 Вивчення спеціальної лексики з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 
 
 

 
 

«Друга іноземна мова» 
 
 
 

«Великою нацією нас робить не наше багатство, а то, 
як ми його використовуємо», - 

                                                   Теодор Рузвельт 
 
 Зміст дисципліни орієнтований на формування у студентів умінь і навичок щодо 
аналізу стану світового економічного середовища для вибору стратегії здійснення 
зовнішньоторговельних операцій; володіння методиками проведення 
порівняльного аналізу щодо загроз та переваг для вітчизняних підприємств при 
виході на різні сегменти світових товарних ринків; засвоєння механізму здійснення 
зовнішньоторговельних операцій; визначення показників обсягів, динаміки, 
результативності та ефективності міжнародних торговельних операцій. 
 

 Зовнішньоторговельні операції  купівлі-продажу товарів.  

 Встановлення цін у зовнішньоторговельних контрактах як фактор підвищення 
економічної ефективності зовнішньоторговельних операцій.  

 Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних операцій.  

 Організація і проведення зовнішньоторговельних переговорів.  

 Посередницька ланка у зовнішньоторговельних операціях.  

 Класифікація супровідних документів  по зовнішньоторговельних операціях.  

 Зустрічна торгівля як особливий вид зовнішньоторговельних операцій.  

ДИСЦИПЛІНИ 

«Друга іноземна мова» 

«Організація зовнішньоторговельних операцій» 



 

 

 

 

 Зміст та особливості підготовки і реалізації  договору консигнації.  

 Організація і техніка операцій на міжнародних товарних біржах. Міжнародні 
торги як особливий вид зовнішньоторговельних операцій.  

 Організація міжнародних товарних аукціонів.  

 Укладання експортно-імпортних контрактів на поставку машин і устаткування.  

 Особливості організації зовнішньоторговельних операцій з сировиною.  

 Операції з торгівлі ліцензіями й інші комерційні форми передачі технологій.  

 Інжинірингові послуги як об’єкт  зовнішньоторговельних операцій.  

 Організація операцій з міжнародного співробітництва щодо будівництва 
промислових об’єктів.  

 Лізинг у зовнішньоторговельних операціях.  

 Операції з міжнародного туризму.  

 Транспортне забезпечення зовнішньоторговельних операцій. 

 Специфіка укладання різних видів контрактів (ф’ючерсні, форвардні, 
факторингові, франчайзингові, спотові та ін.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Ви отримуєте від життя лише те, що наважуєтеся попросити. 

 Не бійтеся підвищувати планку», – Опра Уїнфрі 
 

Під міжнародним менеджментом розуміється система формування конкурентних 
переваг компанії за рахунок можливостей ведення бізнесу в різних країнах і 
відповідного використання економічних, соціальних, демографічних, культурних 
та інших особливостей цих країн. Опанування засад стратегічного, 
кроскультурного, операційного, кадрового, інноваційного, фінансового, 
інвестиційного, ризик-менеджменту та застосування в управлінні бізнесом набутих 
знань щодо національних особливостей зовнішнього середовища та  
інструментарію міждержавної взаємодії дозволить суттєво підвищити ефективність 
управління персоналом, виробництвом, маркетингом та компанії в цілому. 
 

 Теоретичні засади міжнародного менеджменту.  

 Середовище міжнародного менеджменту.  

 Досвід організації менеджменту  в різних країнах.    

 Види менеджменту (адміністративний, галузевий, організаційний, 
функціональний, підприємницький, міжнародний, маркетинговий, 
фінансовий, кадровий, операційний, транспортний, ситуаційний і 
стратегічний).  

 Особливості кроскультурного та ризик-менеджменту в різних країнах світу. 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Міжнародний менеджмент» 
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 Прийняття рішень у міжнародних корпорація. 

 Функції міжнародного менеджменту (планування, організація, мотивація, 
контроль, координація, регулювання). 

 Ключові сфери міжнародного менеджменту.  

 Соціально-етичні проблеми та перспективи міжнародного                 
менеджменту. 

 
 
 

 
 
 
 
 

"Ніякий транспорт не буде попутним, якщо не знаєш, 
куди йти», - Едгар Алан По 

 
Компанії, що займаються торгівлею, питанням підвищення ефективності 
логістичних систем надають особливого, стратегічного значення,  розуміючи, що 
правильне рішення саме цих питань дозволить їм отримати конкурентну перевагу в 
жорсткій конкурентній боротьбі в сучасних умовах. Для успішного ведення бізнесу 
в умовах ринкових відносин необхідно гнучко реагувати на швидко мінливі 
обставини і оптимізувати логістичні схеми. 
 
 

 Розроблення логістичних стратегій та способи їх реалізації.  

 Розрахунок вартості перевезення в короткі терміни і при оптимальних витратах. 

 Складання транспортно-супровідних та транспортно-експедиційних документів. 

 Розрахунок основних показників виробничої діяльності складу; 

 АВС аналіз для прийняття рішень з оптимізації складських запасів і розміщення 
матеріальних засобів у різних зонах зберігання; 

 Прогнозування міжнародних матеріалопотоків.  

 Процес управління міжнародною логістикою.  

 Методи логістичного планування.  

 Формування логістичних ланцюгів постачання. 

 Аналіз ринку експедиторських послуг  

 Інформаційні технології в міжнародній логістиці.  

 Управління ризиками у міжнародних ланцюгах постачання. 

 Оцінка ефективності функціонування ланцюгів постачання з урахуванням 
регіональних особливостей бізнес-середовища. 

 Фрахтові біржі у міжнародній логістиці. 

 Джерела інформації про рівень фрахтових ставок: «Lioyd-s List», «Lioyd's 
Shipping Economist», «International Transport Journal». 

 
 
 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Логістика» 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Формування у студентів умінь і навичок щодо ефективного 

використання здобутих знань для самостійного аналізу процесів та явищ 
міжнародної торгівлі; розуміння концептуальних засад дослідження міжнародного 
товарообміну в інтерпретації провідних теорій та моделей міжнародної торгівлі. 

 

 Міжнародна торгівля: стан, проблеми, перспективи.  

 Моделі міжнародної торгівлі. Інструменти зовнішньоторговельної політики.  

 Економічні наслідки протекціонізму.  

 Міжнародна економічна інтеграція та зовнішня торгівля. Торговельна політика.  

 Міжнародна торгівля на ринку з досконалою та недосконалою конкуренцією.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
«Великою нацією нас робить не наше багатство, а то, як ми його 

використовуємо», - 
                                                   Теодор Рузвельт 

 
Здобуття студентами необхідних теоретичних знань щодо базових положень 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та фінансової звітності 
(МСФЗ), оволодіння практичними навичками щодо використання облікових методів 
та процедур, пов’язаних із складанням та поданням фінансових звітів. 
 

 Сутність Міжнародних стандартів фінансової звітності та основні процедури їх 
впровадження.  

 Склад і структура  фінансових звітів та основні вимоги до їх подання.  

 Додаткові розкриття інформації у фінансових звітах.  

 Визнання, оцінка та розкриття інформації про активи підприємства у 
фінансових звітах.  

 Особливості визнання, оцінки та розкриття інформації про зобов’язання 
підприємства.  

 Вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття інформації  про доходи і витрати 
підприємства.  

 Методика відображення у фінансовій звітності впливу зміни валютних курсів та 
цінових змін.  

ДИСЦИПЛІНИ 

«Міжнародна торгівля» 

«Облік і фінансова звітність за міжнародними 
стандартами» 
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«Якщо хочеш бути багатим, необхідно  
бути фінансово грамотним», - Роберт Кіосакі 

 
В умовах жорсткої конкурентної боротьби торговельні підприємства мають 
орієнтуватися на довгострокову стратегію, що дозволила б їм адаптуватися до змін 
навколишнього середовища і забезпечувала довгострокові конкурентні переваги, 
що вимагає нового підходу до здійснення процесу управління торговельним 
підприємством для формування  раціональних управлінських рішень з питань 
розвитку конкретного торговельного підприємства, координування різних напрямів 
його діяльності та забезпечення високої ефективності результатів. 
 

 Розроблення стратегії операційного менеджменту.  

 Вибір найбільш ефективних організаційних форм функціонування підприємства 
торгівлі.  

 Методи продажу товарів та організації додаткових послуг покупцям.  

 Механізм управління торгово-технологічними процесами, товарооборотом, 
доходами, витратами та прибутком підприємства торгівлі.  

 Аналіз ресурсного забезпечення діяльності операційного менеджменту. 

 Організація комунікаційних процесів у сфері операційного менеджменту.  

 методика економічного аналізу діяльності підприємств торгівлі; 

 аналіз існуючого технологічного ланцюга в діяльності підприємств; 

 оцінювання ефективності організації діяльності окремих видів підприємств. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Аналізує напрями та механізми регулювання конкуренції 

на спільному ринку ЄС з метою виявлення труднощів, з якими доведеться 
стикатися вітчизняним підприємствам – міжнародного бізнесу, що виходять на 
європейський ринок. Засвоєння основних принципів та напрямів формування 
внутрішнього єдиного ринку ЄС, його зовнішньоторговельної політики, механізмів 
прийняття рішень, інституціонального та правового забезпечення реалізації єдиних 
політик у сфері інновацій, енергетики, транспорту тощо з метою їх імплементації у 
регіональні та національну стратегії європейської інтеграції. 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Операційний менеджмент» 

«Європейська інтеграція» 



 

 

 

 

 Процес європейської інтеграції, його чинники та етапи розвитку.  

 Цілі, принципи та особливості функціонування ЄС.  

 Нова інституціональна модель Євросоюзу. Інституції Євросоюзу. Допоміжні 
органи ЄС.  

 Повноваження та головування в Раді ЄС, процедури ухвалення рішень, механізми 
співпраці.  

 Зовнішньоторговельна політика Європейського Союзу та механізми її 
формування.  

 Регулювання конкуренції на спільному ринку країн ЄС.  

 Принципи розробки та реалізації регіональної політики ЄС.  

 Напрями інноваційного розвитку ЄС та методи його оцінки.  

 Секторальні пріоритети економічної політики.  

 Розширення Євросоюзу. Маастрихтські та копенгагенські критерії для вступу.  

 Досвід країн ЦСЄ щодо інтеграції в ЄС.  

 Шляхи та напрями зближення України з ЄС. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тематика цієї дисципліни охоплює коло проблем, що стосуються  особливостей 
національного регулювання валютно-фінансових потоків, функціонування основних 
інститутів, опанування дисципліни дозволить набути знань і практичних навичок 
міжнародних розрахункових і валютних операцій. 
 
 

 Сутність валютного курсу національної грошової одиниці.  

 Вплив валютного курсу на ефективність менеджменту зовнішньоекономічної 
діяльності .  

 Розрахункові операції в менеджменті зовнішньоекономічної діяльності.  

 Кредитна підтримка фінансовими установами міжнародного бізнесу.  

 Поточні валютні операції міжнародного бізнесу.  

 Строкові валютні операції в менеджменті зовнішньоекономічної діяльності.  

 Стандартизовані валютні операції в менеджменті зовнішньоекономічної 
діяльності. 

 
 
 
 
 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Міжнародні кредитно-розрахункові та 
валютні операції» 
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«Ніякий транспорт не буде попутним, якщо не знаєш, 

куди йти», - Едгар Алан По 
 

Компанії, що займаються зовнішньоекономічної діяльності, питанням підвищення 
ефективності транспортування вантажів надають особливого, стратегічного 
значення,  розуміючи, що правильне рішення саме цих питань дозволить їм 
отримати конкурентну перевагу в жорсткій конкурентній боротьбі в сучасних 
умовах. Для успішного ведення бізнесу в умовах ринкових відносин необхідно 
гнучко реагувати на швидко мінливі обставини і оптимізувати схеми 
транспортування. 
 

 Розроблення міжнародних стратегій щодо транспортування вантажів та способи 
їх реалізації.  

 Розрахунок вартості перевезення в короткі терміни і при оптимальних витратах. 

 Складання транспортно-супровідних та транспортно-експедиційних документів. 

 Прогнозування міжнародних матеріалопотоків.  

 Процес управління міжнародними перевезеннями.  

 Методи планування міжнародних перевезень.  

 Формування міжнародних ланцюгів постачання. 

 Аналіз ринку експедиторських послуг  

 Інформаційні технології в сфері міжнародних перевезень.  

 Управління ризиками у міжнародних ланцюгах постачання. 

 Оцінка ефективності функціонування міжнародних ланцюгів постачання з 
урахуванням регіональних особливостей бізнес-середовища. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

«Хороший гравець бачить кордон в будь-якій грі», 
                                                         - Доріан Грей 

 
Формування у майбутніх фахівців системи знань та вмінь щодо прийняття 
стратегічних рішень у процесі управління підприємством; оволодіння навичками 
реалізації стратегічного процесу, організування системи стратегічного управління 
підприємством з урахуванням впливу факторів змінного зовнішнього середовища. 
 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Стратегічне управління підприємством» 

«Міжнародні перевезення» 



 

 

 

 

 Концептуальні засади теорії стратегічного управління.  

 Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій організації. 
 Етапи стратегічного управління та особливості формування стратегії 

організації.  

 Стратегічне планування.  
 Стратегічний аналіз зовнішнього середовища організації.  

 Стратегічний потенціал підприємства та формування його конкурентних 
переваг.  

 Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією організації.  

 Генерування стратегій й умови їх реалізації.  
 Стратегічний контроль у процесі стратегічних перетворень в організації.  

 Види стратегічного управління. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
«Якщо хочеш бути багатим, необхідно бути фінансово грамотним», - Роберт Кіосакі 

 
Спрямованість дисципліни  набуття студентами практичних навичок здійснення 
управління інноваціями; дослідження споживачів інноваційних продуктів;  
виокремлення  цільових сегментів; формування та впровадження стратегій 
інновацій з метою зростання конкурентоспроможності підприємства; формування  
комплексу заходів для просування інноваційних продуктів на ринок; розроблення 
стратегії успішного впровадження інновацій; застосування маркетингових 
комунікаційних інструментів в стратегічних маркетингових програмах виведення та 
позиціювання нового продукту на ринок. 
 
 

 Сучасні концепції інновацій;  

 Специфічні особливості досліджень, таргетування, стратегічного й операційного 
управління інновацій;  

 Вивчення поведінки та сегментування споживачів за адаптивністю до нового 
товару;  

 Стартапи. 

 Управління у венчурній індустрії. 

 Обґрунтування комплексу заходів для позиціювання нового товару;  

 Ефективні інтегровані комунікації на ринку інновацій;  

 Економічні та репутаційні ризики підприємств, умови успішного впровадження 
стратегій інновацій.  

 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Управління інноваціями» 
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Формування у майбутніх фахівців комплексної системи знань та вмінь щодо 
розроблення конкурентноздатної кадрової політики в організації, оволодіння 
навичками формування згуртованого трудового колективу, розроблення системи 
професійного розвитку та руху працівників в організації, методикою оцінювання 
результативності їх роботи. 
 

 Управління персоналом як соціальна система.  
 Структура та функції підрозділів з управління персоналом.  
 Кадрова політика організації та стратегія управління персоналом організації.  
 Кадрове планування в організаціях.  
 Організація набору та відбору кадрів.  
 Адаптація персоналу та її види.  
 Формування колективу організації.  
 Згуртованість та соціальний розвиток колективу.  
 Оцінювання персоналу в організації.  
 Управління розвитком і рухом персоналу організації.  
 Управління процесами вивільнення персоналу.  
 Соціальне партнерство в організації.  
 Ефективність управління персоналом. 

 
 

 
 
 
 
 

«Хороший гравець бачить кордон в будь-якій грі», 
                                                         - Доріан Грей 

 
В умова глобалізаії зростає роль міжнародних бізнес-комунікацій в процесі 

реалізації стратегічних і тактичних цілей у сфері міжнародного бізнесу. Володіння 
правилами ділового етикету – обов'язкова вимога налагодження ділових контактів 
у сучасному бізнес-середовищі. Від уміння взаємодіяти у будь-якій, навіть самій 
нестандартній ситуації, залежать якість і кількість ділових контактів, а отже, і 
результат бізнес-діяльності. Програма дисципліни орієнтована на формування 
знань з основних понять дипломатичного та ділового протоколу, етикету і 
церемоніалу, принципів побудови успішного міжособистісного спілкування у 
діловому середовищі; набуття навичок застосування ділового протоколу та етикету 
в міжнародній підприємницькій діяльності, що полегшить ділові комунікації з 
іноземними контрагентами.  

 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Управління персоналом» 

«Дипломатичний  та діловий протокол та 

етикет» 

» 



 

 

 

 

 Політичний зміст протоколу та церемоніалу у встановленні двосторонніх 
дипломатичних та ділових відносин. 

 Протокольні основи міжнародної комунікації.  

 Дипломатичні та ділові прийоми: етикет та церемоніал.  

 Світський етикет та правила чемності і ввічливості  у громадських місцях. 

 Дипломатичний та діловий протокол і національні особливості етикету країн 
світу. 

 Ключові елементи дипломатії майбутнього. 

 Поняття ділового іміджу та правила його формування.  

 Діловий етикет як засіб організації професійної поведінки.  

 Особливості службового етикету.  

 Вимоги до одягу і зовнішнього вигляду ділової людини.  

 Правила хорошого тону для ділових зустрічей з  бізнес-партнерами та  клієнтами 
компанії. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

У давнину найбагатшими країнами були ті, природа яких була найбільш 
рясна; нині найбагатші країни - ті, в яких людина найбільш діяльна. 

Бокль Генри Томас 
 

Вивчення політичного, економічного та геокультурного розвитку провідних країн 
світу та геоекономічних регіонів, їх впливу на світову політику, міждержавні та 
міжнародні відносини сформує у майбутнього фахівця-міжнародника навички 
компаративного аналізу економічного та соціального розвитку країн світу, їх 
ресурсної бази та структури промисловості, надає можливість використовувати 
країнознавчу інформацію у професійній діяльності. 
 

 Історія країнознавчих досліджень. 

 Політична карта та типологія країн світу. 

 Природно-ресурсний, демографічний, культурний потенціал країн світу 

 Фактори економічного розвитку країн та специфіка національних моделей 
господарювання. 

 Спеціалізація країн світу (індустріальні, аграрні, постіндустріальні), її роль у 
міжнародному бізнесі. 

 Національні інноваційні системи. 

 Регіональні особливості економічного розвитку країн Європи, Північної та 
Латинської Америки, Азії, Африки, Австралії та Океанії. 

 Зовнішньоекономічні зв’язки країн світу. 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Країнознавство» 
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«Якщо хочеш бути багатим, необхідно бути фінансово 
грамотним», - Роберт Кіосакі 

 
Викладання дисципліни має на меті підготувати студентів до практичної 
міжнародної економічної діяльності: надати цілісне уявлення про основні життєво 
важливі інтереси особистості, суспільства і держави в контексті ризиків, викликів і 
загроз національній та міжнародній безпеці; сформувати розуміння про 
короткострокові, середньострокові і довгострокові внутрішньо- та 
зовнішньополітичні національні інтереси України в умовах глобалізації, роль і 
місце України в новій постіндустріальній архітектоніці сучасного світу, а також 
вплив транснаціональних корпорацій на світовий економічний розвиток.  
 
 

 Властивості і значення ґеополітичного та геоекономічного положення країни. 

 Життєво важливі інтереси особистості, суспільства і держави.  

 Держава як суб'єкт забезпечення національних інтересів. 

 Основні внутрішньополітичні національні інтереси України в контексті 
національної безпеки. 

 Основні зовнішньополітичні інтереси України в контексті викликів та загроз 
міжнародній безпеці. 

 Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах держав Європейського 
Союзу, в зовнішній політиці Російської Федерації, України, у відносинах 
держав Південного Кавказу, держав Центральної Азії, в зовнішній політиці 
держав Східної, Південно-Східної та Південної Азії, близькосхідних держав, 
держав Латинської Америки, США і Канади, Африки, Австралії та Нової 
Зеландії. 

 Роль і місце України в сучасному світі. 

 Транснаціональні корпорації як ключовий фактор формування глобальної 
економіки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Національні інтереси у світовій 

геополітиці та геоекономіці» 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

«Хороший гравець бачить кордон в будь-якій грі», 
                                                         - Доріан Грей 

 
 
Ораторське мистецтво є прикладною дисципліною, яка являє собою комплекс 
знань, умінь і навичок оратора стосовно підготовки й проголошення 
переконуючої промови. Іншими словами, ораторське мистецтво — це 
діяльність, спрямована на переконання аудиторії засобами живого слова. 
 

 вести дискусію й управляти аудиторією, уникати логічних помилок у 
суперечці й дискусії; 

 здійснювати ділові переговори з урахуванням особливостей комунікаційної 
ситуації, етичних вимог та психологічних закономірностей переговорного 
процесу; 

 визначати заходи щодо підготовки публічного виступу; здійснювати 
презентацію ділової інформації. 

  
 

 
 
 
 
 

 
«Еліта - це люди, які приносять 

 своїй країні користь», -  А. Кончаловський 
 

Виконання навчальних завдань з курсу «Політологія» має на меті набуття 
базових знань з історії політичної думки, теорії політичної науки та прикладної 
політології: ознайомлення з основними поняттями та категоріями політичної 
науки, спеціально-науковими теоретичними та прикладними методами пізнання, 
принципами та механізмами розвитку та функціонування політичної системи, 
особливостями процесу інституціоналізації політичних відносин в Україні тощо. 

 

 закономірності становлення предмету політичної науки в історії 
політичної думки 

 механізми соціально-історичної зумовленості розвитку та 
функціонування системи політичних відносин 

 спеціально-наукові теоретичні та прикладні методи пізнання 

 принципи розвитку та функціонування політичних систем країн світу 

 особливості функціонування політичної системи України 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Ораторське мистецтво» 

«Політологія» 
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 закономірності становлення та діяльності основних політичних 
інститутів суспільства 

 критерії типологізації політичних режимів сучасності 

 принципи функціонування виборчої та партійних систем 

 сутність та структуру політичної свідомості, види політичної культури 

 основних учасників політичного процесу та способи рекрутування 
політичної еліти тощо. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
«Найголовніша формула успіху – знання,  

як поводитися з людьми…»  
Теодор Рузвельт 

 
Завжди було прийнято вважати, що знання логіки обов’язкове для освіченої 

людини. Нині, в умовах докорінної зміни характеру людської праці, цінність 
такого значення зростає. Свідчення цьому – зростаюче значення комп’ютерної 
обізнаності, однієї з теоретичних основ якої є логіка. Логічні операції – такі як 
визначення, класифікація, доведення, спростування та ін. – застосовуються 
кожною людиною в йог мислитель ній практиці. Однак інколи застосовуються не 
усвідомлено, часто з огріхами, без чіткого уявлення про всю глибину і складність 
тих мислитель них дій, з котрими пов'язаний кожний, навіть найелементарніший 
акт міркування. Процес осягнення логіки як науки підвищує загальну 
інтелектуальну культуру людини, сприяє формуванню логічно правильного 
мислення, основними рисами якого є чітка визначеність, послідовність, 
несуперечливість та доказовість. Висока логічна культура громадян країни 
сприяє її прогресу в усіх сторонах життя. 

 
 з'ясування сутності, предмету та значення курсу «логіки»; 
 засвоєння основних понять і категорій курсу; 

 засвоєння логіки розвитку теоретичних положень у різних 
історичних умовах; 

 вивчення логічної природи таких логічних форм 
абстрактного мислення, як поняття і судження; 

 виявлення сутності та значення метода формалізації. 
 
 
 
 
 
 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Логіка» 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

«Найголовніша формула успіху – знання,  
як поводитися з людьми…»  

Теодор Рузвельт 
 
 
Тематика дисципліни орієнтована  на набуття практичних навичок 
формування самостійного стилю мислення, власної етичної позиції, 
застосовування набутих знань у сфері професійної життєдіяльності і 
особистого самовдосконалення, дотримання норм професійної етики в процесі 
фахової діяльності. 
 
 

 Етичні передумови формування підприємницької мотивації. 

 Професійно-важливі етичні і психофізіологічні якості бізнесмена; соціально-
психологічні чинники успішності ведення бізнесу.  

 Основні напрями та підходи в оцінці професійних і ділових якостей бізнесмена.  

 Основи підбору та заохочення персоналу.  

 Основні морально-етичні проблеми представників сучасного бізнесу.  

 Роль та значення комунікативних процесів в діяльності підприємця; психологічне 
значення ділового спілкування в досягненні успіху. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

«Біля витоків кожного успішного  
підприємства стоїть прийняте одного разу  

сміливе рішення», -   Пітер Друкер 
 

Сучасні  принципи регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до 
світової практики вимагають знання товарної номенклатури ЗЕД та  кодування 
товарів, що є важливим елементом встановлення їхньої вартості за об'єктивними 
критеріями і, відповідно, обґрунтованого нарахування і стягнення митних 
платежів. Результат навчання – це  формування у студентів системи теоретичних 
знань і практичних умінь визначення коду товару згідно з Українською 
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД). 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Етика бізнесу» 

«Товарна номенклатура 

зовнішньоекономічної діяльності» 
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 Історія розвитку міжнародних товарних класифікацій.  

 Гармонізована система опису і кодування товарів як основа митно-тарифного регу-
лювання.  

 Структура Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.  

 Основні класифікаційні ознаки, рівні та критерії деталізації товарів в УКТЗЕД.  

 Правила інтерпретації УКТЗЕД.  

 Повноваження митних органів щодо класифікації та кодування товарів.  

 Порядок прийняття попередніх класифікаційних рішень.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Хороший гравець бачить кордон в будь-якій грі», 

                                                         - Доріан Грей 
 

Формування системи знань про закономірності національного історико- 
культурного процесу, про основні досягнення вітчизняної культури, засвоєння 
загальнолюдських та національних культурних цінностей, збагачення духовного 
світу, формування моральних і естетичних потреб та здатності зберігати і 
охороняти культурні здобутки України. 
 

 Витоки української культури; 

 Культура Київської Русі; 

 Культурні процеси за литовсько-польської доби; 

 Українська культура доби козацько- гетьманської держави.  

 Українське бароко; 

 Культура в час пробудження української національної свідомості; 

 Українська культура й духовне життя на початку XX ст; 

 Провідні тенденції розвитку сучасної української культури;  

 Модерн і постмодерн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Культурна спадщина України» 



 

 

 

 
«Культурна спадщина України» 

 
 
 
 
 
 

 
«Біля витоків кожного успішного  

підприємства стоїть прийняте одного разу  
сміливе рішення», -   Пітер Друкер 

 
Метою вивчення дисципліни є надання грунтовних і систематичних уявлення 

про естетику, створення необхідної теоретичної основи для свідомого ставлення 
до своєї майбутньої професійної діяльності, для набуття і удосконалення 
індивідуальної культури, системи цінностей, оцінок, смаків, ідеалів. 

-  

 структура і функції естетики; 

 зміст найважливіших естетичних категорій, їх роль у моральному житті 
людини та її естетичній діяльності; 

 визначення моралі та моральності, їх структурні елементи, місце у 
суспільстві; 

 сформувати категоріальну систему естетичних знань – упорядковані 
уявлення про зміст основних естетичних категорій; 

 сформувати розуміння сутності моралі, структури моральної свідомості, 
системи моральних норм і закономірностей функціонування моралі у 
суспільстві; 

 сформувати розуміння сутності мистецтва, його структури, суспільних 

функцій, закономірностей художнього процесу; 

 сформувати раціональне осмислення явищ власної моральної та 
естетичної свідомості, здатність до теоретичної рефлексії над 
сприйняттям явищ моралі та естетичних предметів, творів мистецтва. 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Еліта - це люди, які приносять своїй країні  
користь», - А. Кончаловський 

 
Тематика дисципліни орієнтована  на набуття практичних навичок 
формування самостійного стилю лідерства, власної етичної позиції, 
застосовування набутих знань у сфері професійної життєдіяльності і 
особистого самовдосконалення.  
 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Естетика» 

«Соціальне лідерство» 
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-  

 

 аналіз ситуативних чинників, що обумовлюють вибір 
ефективного стилю лідерства в організації; 

 ефективні методи та прийоми управлінського впливу; 

 формування власного іміджу шляхом цілеспрямованого використання 
мовної культури, культури зовнішності, невербальних засобів, 
аксесуарів; 

 свій стиль лідерства, ідентифікація свого стилю керування 
командою; 

 готовність колективу до формування команд; сфери спільних
 інтересів та цінності для побудови ефективних 
партнерських стосунків; 

 оцінка ділових партнерів; формування та підтримка довіри бізнес-
партнерів. 

 
 
 
 
 
 
 

 «Громадська думка – є верховний  
законодавець народів і царів…», - Піфагор 

 
Надання базових уявлень в галузі наукового релігієзнавства, сприятиме 
формуванню системи знань про релігійні системи, закономірності їх виникнення, 
функціонування і розвитку, досягти знання і розуміння студентами основних теорій 
походження релігії, ранніх форм релігійних вірувань, особливостей формування і 
розвитку національних та світових релігій, їх впливу на економіку, суспільне і 
політичне життя народів та імперій. Дати історіософський аналіз конфесійного 
розвитку в Україні, показати особливості сучасного розвитку та географію релігій в 
Україні та світі, сформувати засади основних принципів сучасного розуміння 
свободи совісті. 

-  

 основні поняття і категорії релігієзнавства; 

 вплив культурно-історичних та соціальних факторів на формування релігії;  

 спільне і своєрідне, притаманне кожній світовій релігії; 

 мистецтво розуміти людей, чий спосіб мислення є іншим; 

 здатність до ведення ефективного бізнесу з урахуванням релігійних 
особливостей суб’єктів комерційної діяльності; 

 теоретичні знання для аналізу діяльності конфесій в Україні та світі. 

 
 
 
 
 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Релігієзнавство» 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Найбільше багатство - розум», - Алі-ібн Абі-Таліб 
 

Виховання духовно розвинутого студентства, розкриття сутності законів 
краси і гармонії, щоб майбутні фахівці не мислили стереотипами, а могли 
гідно спілкуватися на мистецькі теми, сформували розуміння якості та 
відчуття довершеності, отримали мотивацію до поглиблення знань і 
професійних якостей.  

-  
-  

 розрізняти специфіку світобачення і світорозуміння кожної культурно-
історичної епохи, виділяти основні етапи розвитку культури; 

 розуміти теорію культури та засвоїти логіку історичного становлення та 
розвитку світової культури;  

 визначати основні напрямки світової культурологічної думки;  

 користуватися науковою термінологією, основними категоріями і розуміти 
значення основних культурологічних термінів;  

 опрацьовувати тексти (першоджерела), складати конспект, тези, готувати 
реферати;  

 класифікувати, інтерпретувати та систематизувати отриману інформацію;  

 аргументовано відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, 
толерантно ставитися до протилежних думок;  

 застосовувати отримані знання при вирішенні професійних завдань та в 
особистому житті;  

 збагачувати власну духовну культуру шляхом самоосвіти, переводити 
оброблену інформацію у вигляд зовнішніх процесів, тобто практичного 
здійснення. 

  

ДИСЦИПЛІНИ 

«Світова культура» 
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