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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».
На кафедрі працюють високо кваліфіковані викладачі з практичним досвідом
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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«Хорошим менеджером або лідером вас роблять
не знання, а те, що ви собою уявляєте», І. Адізес

В усіх країнах менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності
вважається
елітним
напрямом
діяльності. Отриманні теоретичні знання з
менеджменту ЗЕД допоможуть сформувати
практичні навики у встановлені ефективних
міжнародних комунікацій, що забезпечуватиме
підвищення конкурентоспроможності особистості,
господарюючих об’єктів, національної економіки
України.
Навчання за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД» 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 міжнародної обстановки і динамічних змін, що
відбуваються в сучасному світі, та впевнено орієнтуються і приймають рішення в різних
сферах міжнародних економічних відносин.
Відмінністю підготовки студентів спеціальності «Менеджмент ЗЕД» в КНТЕУ є
ґрунтовне вивчення новітніх тенденцій розвитку системи управління ЗЕД підприємства:
інвестиційної та фінансової діяльності, науково-технічних та кредитно-грошових
зв’язків,
економіко-правового
регулювання
зовнішньоекономічних
відносин,
формування системи теоретичних та прикладних знань щодо здійснення міжнародної
підприємницької діяльності в умовах ризикованості релевантного ринкового
середовища.
Наші випускники вирізняються цілеспрямованістю, комунікативністю, ерудованістю,
функціональністю та універсальністю, що дозволяє їм успішно працювати на
підприємствах різних організаційних форм незалежно від галузевого спрямування
менеджерами ЗЕД, агентами з митного оформлення вантажів та товарів, а також в
численних державних організаціях та установах, зокрема, митно-податковій системі
Державної фіскальної служби.
Магістерська програма з менеджменту ЗЕД – це унікальна можливість для українських
студентів поєднати сучасну освіту в кращих світових традиціях з розвитком особистих
практичних навиків сучасного менеджменту.
Особливості освітньої програми:
• Поєднання теоретичних знань і практичних навичок. Наші студенти мають
фундаментальну підготовку у сфері менеджменту ЗЕД і при цьому володіють навичками
застосування цих знань у практичній діяльності компаній, органів державної влади або
міжнародних організацій.
• Вивчення двох іноземних мов. За результатами навчання студенти вільно
володіють двома іноземними мовами.
• Синергія менеджменту і міжнародних комунікацій. Студенти отримують глибокі
знання в галузі менеджменту ЗЕД. Це дозволяє їм більш вільно орієнтуватися в
міжнародних економічних процесах, в яких завжди значущий політичний фактор.
• Розвиток освітньої програми відповідно до сучасних потреб. Навчальні плани
постійно вдосконалюються у відповідь на виклики часу. Студенти вивчають актуальні
дисципліни, що відображають реальні проблеми зовнішньоекономічних зв’язків у
сучасному світі.
І яку б сферу діяльності не обрав наш випускник, його завжди чекає відмінний
початок кар’єри, оскільки отримана спеціальність свого роду «знак якості» КНТЕУ.
Програма розроблена на основі поєднання досвіду підготовки магістрів менеджменту ЗЕД
у провідних зарубіжних і вітчизняних закладах вищої освіти.
Висока якість навчального процесу та підготовки конкурентоспроможних фахівців у
царині менеджменту ЗЕД забезпечується колективом кафедри міжнародних економічних
відносин відповідно до сучасних креативних дисциплін.
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«Міжнародний

маркетинг»

International
marketing

«Маркетинг – це гра, де проста ідея
перемагає складну…», - Джек Траут
Під міжнародним маркетингом розуміється система планування і реалізації заходів,
за допомогою яких компанія розраховує вийти на міжнародний ринок. Для ефективної
інтеграції необхідні знання щодо особливостей організації підприємництва в країні, де
вона збирається надавати свої послуги, достовірна інформація про новий ринок.
Програма дисципліни орієнтована на формування знань методичного інструментарію
оцінювання стану міжнародного маркетингового середовища; навичок вимірювання
рівні привабливості ринків зарубіжних країн для здійснення зовнішньоекономічної
діяльності підприємства; володіння цілісним уявленням про забезпечення
маркетингового супроводу міжнародної економічної діяльності підприємств.
• Сутність, функції і роль міжнародного маркетингу
• Характеристика
видів
міжнародного
маркетингу:
транснаціональний,
мультирегіональний, глобальний, стратегічний, оперативний, мікромаркетинг,
макромаркетинг
• Застосування маркетингових технології у міжнародному підприємництві з
урахуванням типології споживчої поведінки: trade-маркетинг, Internet-маркетинг,
мережевий маркетинг, product placement, прямий маркетинг, технологія
міжнародної виставкової діяльності тощо
• Міжнародне середовище: економічний аспект
• Соціокультурне середовище міжнародного маркетингу
• Міжнародне політико-правове середовище
• Міжнародні маркетингові дослідження
• Сегментація світового ринку
• Вибір зарубіжних ринків
• Моделі виходу підприємства на зовнішній ринок
• Міжнародний маркетинговий комплекс: товарна політика
• Міжнародні канали збуту
• Міжнародні маркетингові комунікації
• Міжнародна цінова політика.

Competitivenes
of the
enterprises

«Управління міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства»
«Завжди обирайте важкий шлях – на ньому
конкуренти відсутні», - Шарль де Голь

Глобалізація світової економіки активізує світогосподарські зв’язки, посилює
інтеграцію національних економік у систему міжнародного поділу праці, загострює
конкуренцію, що зумовлює становлення нових соціальних стереотипів людей та форм
взаємодії і зв’язків у бізнес – процесах. За таких умов майбутні фахівці повинні бути
добре обізнані про особливості імператив становлення нової парадигми
конкурентоспроможності та сучасні конкурентні відносини, володіти навичками
розроблення цілісної науково обґрунтованої стратегії формування міжнародної
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конкурентоспроможності для досягнення конкурентних переваг та незалежно їх
використовувати у динамічному міжнародному конкурентному середовищі.
• Оцінювання й аналіз рівня міжнародної конкурентоспроможності товару,
підприємства, регіону, країни
• Розробка варіантів управлінських дій і рішень, здійснення їх скринінгу і відбору
оптимальних рішень на основі критеріїв витрат, ефективності, рівня ризику
• Діагностування,
оцінювання
та
прогнозування
рівня
міжнародної
конкурентоспроможності підприємства з урахуванням змін внутрішнього і
зовнішнього середовища
• Аналіз кон’юнктури міжнародних ринків, її моніторинг та прогнозування
• Формування стратегії міжнародної економічної діяльності підприємства, галузі,
регіону, країни
• Обґрунтування напрямів забезпечення міжнародної конкурентоспроможності
підприємств, галузей, міжгалузевих комплексів
• Інноваційні
процеси
в
системі
формування
міжнародної
конкурентоспроможності підприємства
• Формування конкурентоспроможності суб’єктів міжнародних економічних
відносин.

«Управління ризиками ЗЕД»
«Біля витоків кожного успішного
підприємства стоїть прийняте одного разу
сміливе рішення», - Пітер Друкер

Управління

ризиками
ЗЕД

У нинішньому економічному середовищі, що постійно змінюється, бурхливими
темпами трансформуються ринкові відносини, а значить, виникає нечіткість і непевність
щодо отримання очікуваного кінцевого результату; отже, зростає ризик, тобто
небезпека невдачі, непередбачених втрат. Особливо це притаманне початковим
стадіям освоєння підприємництва. Ризик завжди притаманний економіці вільного
підприємництва, яке передбачає необхідність обміркованого прийняття рішень з метою
отримання бажаної віддачі. Уникнути економічних ризиків повністю − неможливо. Вони
наявні через об’єктивні, притаманні економіці категорії конфліктності та невизначеності,
відсутність повної інформації, неможливість точного прогнозу щодо багатьох
параметрів економічних об’єктів та процесів, отже необхідно навчитися управляти
ризиками.
• Визначення ризику та класифікація його видів
• Основні види ризиків, притаманні зовнішньоекономічній діяльності
• Методи управління ризиком у ЗЕД
• Порядок розрахунку кількісних та якісних показників ступеня ризику та приймати
на їх основі рішення щодо управління ризиком у ЗЕД
• Визначення схильності до ризику особи, що приймає рішення на основі аналізу
функції корисності
• Врахування ризиків при прийнятті управлінських рішень
• Розробка заходів щодо зменшення впливу ризиків на показники ефективності
функціонування підприємства – суб’єкта ЗЕД.
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«Антикризове управління підприємством»
«Рішення проблем не приносить результатів, а лише
дозволяє запобігти збитку», - Пітер Друкер
Діяльність будь-якого підприємства має свій потенціал розвитку, свої умови його
реалізації і свій кризовий розвиток. В умовах кризи потрібні нові цілі, нові критерії
оцінки, інші походи до прийняття рішень та організації їх виконання, перегляд і
переоблік ресурсів, концентрація на головному. Як правило, ці заходи тимчасові, але
якісь нові напрацьовані підходи можна зробити системними і за рахунок цього вивести
управління компанією на новий якісний рівень. Саме в цьому і полягає функція
антикризового менеджменту підприємства – в пошуку і обґрунтуванні більш ефективних
рішень та грамотних механізмів їх реалізації з урахуванням конкретної ситуації,
індивідуальних кризових факторів і показників діяльності конкретного підприємства.
• Ідентифікація проявів кризи в діяльності суб’єкта господарювання
• Визначення кризового стану підприємства як сукупності ситуацій, що
збільшують можливість появи неплатоспроможності підприємства
• Вироблення управлінських рішень в умовах невизначеність
• Розроблення та реалізація антикризових заходів функціонального спрямування
• Види криз: кризу управління, соціальну кризу, кризу виробництва, інноваційну
кризу, кризу довіри, фінансову кризу
• Діагностування фінансово-економічного стану підприємства
• Виявлення, аналіз та диверсифікація ризиків
• Прогнозування банкрутства підприємств та шляхи його запобігання
• Застосування сучасних методів та інструментів розв’язання суб’єктами
господарювання локальних кризових явищ
• Розроблення антикризової програми та антикризової стратегії підприємства
• Використання сучасних інструментів антикризового менеджменту в
діяльності підприємства при попередженні та/або подоланні кризових явищ
• Аналіз, структурування, оптимізація витрат з введенням жорсткого
бюджетування.

«Фінансовий менеджмент в міжнародному бізнесі»
«Менеджмент, який не прагне до оновлення,
приречений на поразку», - Пітер Друкер
Зростання міжнародної ділової активності призводить до необхідності створення
нових підходів в управлінні фінансами компаній на міжнародному рівні. Це зумовлює
специфіку побудови системи фінансового менеджменту з урахуванням міжнародних
аспектів діяльності, що охоплюють одночасно декілька країн. У системі управління
фінансовими ресурсами міжнародної компанії фінансовий менеджмент займає
особливе місце, оскільки всі рішення, які приймаються як на рівні компанії в цілому, так і
в її окремих підрозділах повинні мати відповідне фінансове обґрунтування.
• Методи управління джерелами фінансування діяльності міжнародних
корпорацій
• Управління
інформаційним
забезпеченням
фінансового
менеджменту
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міжнародних корпорацій
• Фінансовий аналіз міжнародних корпорацій
• Управління довгостроковим та короткостроковим фінансуванням міжнародної
корпорації
• Оцінка ефективності діяльності міжнародної корпорації на міжнародному
фінансовому ринку
• Управління валютно-фінансовими ризиками міжнародної корпорації
• Фінансове планування і прогнозування в міжнародних корпораціях.

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

Система міжнародних відносин, що заснована на дотриманні усіма державами
загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, виключає вирішення спірних
питань і розбіжностей між ними за допомогою сили або загрози, балансування яких
встановлюють національну безпеку для кожної країни та загальну безпеку у світі.
Специфіка міжнародної безпеки полягає у багатогранності її складових, особливе
місце серед яких займає економічна міжнародна безпека.
• Про сутність безпеки крізь призму взаємозв’язку національної, регіональної та
глобальної безпеки
• Структуру та механізм забезпечення економічної безпеки в банківськофінансовій та енергетичній сфері
• Сучасні загрози, виклики міжнародній безпеці та існуючи шляхи до протидії
• Загрози продовольчій безпеці та світовий досвіду регулювання безпечності
продуктів харчування
• Методи і механізми сучасної системи протидії загрозам в інформаційній сфері
• Інструменти та важелі протидії відмиванню «брудних грошей»
• Міжнародні організації з питань безпеки та співробітництва
• Зовнішньополітичний курс України щодо забезпечення безпеки на регіональному
та глобальному рівнях
• Воєнно-політичні та економічні аспекти національної безпеки України
• оцінювання рівня засобів гарантування національної економічної безпеки в:
макроекономічній, зовнішньоекономічній, фінансовій, енергетичній та продовольчій
сферах.

«Іллегалізація зовнішньоекономічної діяльності»
Незнання економічних законів не звільняє від
відповідальності», - С. Циплін
У сучасному світі немає жодної країни, жодної економіки, в якій би не існувало
тіньового сектора в більших чи менших масштабах. До найбільш значних секторів
тіньової економіки відносять сферу зовнішньої торгівлі, у якій яскраво проявляються усі
форми іллегалізованої економіки. Специфіка іллегалізації у сфері зовнішньої торгівлі
характеризується тим, що тут правопорушення мають комплексний характер,
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порушуючи митне, податкове та валютне законодавство шляхом здійснення суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності сумнівних або протизаконних фінансово-господарських
операцій з метою мінімізації митних платежів, отримання надприбутків та вивезення
фінансових ресурсів за межі країни.
• Особливості формування іллегальної економіки в різних економічних системах
• Методи виявлення й оцінювання іллегальної економіки та методичні підходи до
оцінювання відпливу фінансових ресурсів за кордон
• Вплив офшорних юрисдикцій на іллегалізацію ЗЕД
• Методичний інструментарій оцінювання рівня іллегалізації ЗЕД
• Механізм протидії іллегалізації ЗЕД
• Розроблення системи засобів щодо удосконалення контролю експортно-імпортних
операцій.

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

У процесі реформування економіки, що базується на досягненнях науки і новітніх
комунікаційних технологіях, основними джерелами економічного зростання стають не
природні та матеріальні ресурси, а ідеї та інновації. Результати творчої діяльності, як
промислово придатні, так і твори літератури, науки та мистецтва, давно вже стали
самостійними об'єктами господарського обороту, товаром, вартість якого може
набагато перевищувати вартість будь-яких матеріально-технічних ресурсів. Кожна
держава, яка прагне зайняти гідне становище у світовому співтоваристві, зацікавлена у
захисті і стимулюванні творчої діяльності своїх громадян, впровадженні
інтелектуальних розробок та досягнень. З огляду на це, фахівці в сфері менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності мають вільно володіти всім комплексом знань з
питань міжнародно-правового обороту прав інтелектуальної власності.
• Основні положення національного та міжнародно-правового регулювання
інтелектуальної власності
• Міжнародний інституційний механізм охорони інтелектуальної власності
• Регіональні інститути охорони інтелектуальної власності
• Принципи та основні положення Угоди про торговельні аспекти прав
інтелектуальної власності
• Порядок вирішення торговельних спорів, пов’язаних з правами інтелектуальної
власності, в рамках Світової організації торгівлі
• Порядок здійснення охорони окремих об’єктів інтелектуальної власності у
міжнародній торгівлі
• Системи міжнародного патентування
• Регіональні патентні системи
• Механізм захисту та практику реалізації виключних прав
• Порядок вирішення торгових спорів, пов'язаних з об'єктами інтелектуальної
власності.
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«Кроскультурний менеджмент»
«Еліта - це люди, які приносять своїй країні користь», А. Кончаловський
Особливістю вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань та
набуття практичних вмінь і навичок щодо побудови ефективної системи кроскультурного
менеджменту на підприємствах в умовах глобалізаційних процесів їх функціонування та
розвитку. Опанування засад кроскультурного, кадрового 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.
•
•
•
•
•
•
•

Культура у міжнародних ділових відносинах
Цінності, поведінка, ставлення: міжкультурна розмаїтість
Проблеми міжкультурного спілкування
Культурні розбіжності в стилі управління
Культурні архетипи організацій
Теорія мотивації в багатокультурному середовищі
Культурні параметри організаційної поведінки.

International
low

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

На сьогодні Україна є активним членом міжнародного співтовариства.
Забезпечення виконання більшості її зобов’язань стосується безпосередньо не лише
державних органів, а й кожного громадянина, зокрема. Міжнародне право дозволяє
захищати свої права фізичним, юридичним особам, державам у міжнародних
відносинах, організаціях, Європейському суді з прав людини. Знання міжнародних
конвенцій і договорів, вміння їх тлумачити та застосовувати разом з українським
законодавством - важлива умова ефективної роботи органів державної влади,
міжнародного підприємництва тощо.
•
•
•
•
•
•

Система міжнародного приватного права, характерні їх особливості
Основні принципи та джерела міжнародного приватного права
Характерні особливості статусу суб’єктів міжнародного приватного права
Поняття міжнародної відповідальності та міжнародних санкцій
Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини та інститут громадянства
Особливості правового регулювання економічних відносин нормами міжнародного
права
• Основні колізійні прив’язки
• Особливості регулювання права власності, правочину, договірних і недоговірних
зобов’язань у міжнародному приватному праві.«

ДИСЦИПЛІНИ

«Міжнародні стратегії економічного розвитку»
У кожного початківця бізнесмена повинна бути
стратегія розвитку компанії. Але необхідно пам’ятати,
що іноді потрібно відходити від плану»,- В. Лісін
Забезпечення ефективного функціонування будь-яких суб’єктів економіки: країн,
макро-регіональних об’єднань, ТНК чи малих підприємств вимагає розроблення та
реалізації науково-обґрунтованої стратегії економічного розвитку. Визначення системи
фундаментальних факторів розвитку бізнес-суб’єктів в залежності від обраної моделі
економічного розвитку країни. Дослідження досвіду різних країн світу у застосуванні тих
чи інших механізмів реалізації стратегій та вивчення можливостей їх застосування у
вітчизняній практиці господарювання. На ці та інші питання, що стосуються
формування та реалізації сучасних стратегій економічного розвитку окремих країн,
міжнародних організацій, мультинаціональних підприємств, транснаціональних
корпорацій та міжнародних мереж; застосування ними різноманітних моделей, методів
та інструментів розробки та реалізації міжнародних макро- та мікро-стратегій, ви
отримаєте відповіді в процесі опанування проблемно-орієнтованих тем дисциплін.
• Суб'єктний аналіз формування міжнародних економічних стратегій. Поняття
багаторівневого стратегування
• Типологізація економічних стратегій країн світу. Базові
та уточнюючі
критерії ідентифікації національних стратегій економічного розвитку
• Суперечливість впливу глобалізаційного процесу на реалізацію національних
економічних стратегій
• Глобальні пріоритети міжнародних стратегій економічного розвитку:
конкурентоспроможність, сталість, макроекономічна стійкість
• Характеристика сучасного етапу розвитку світового господарства за
визначальної ролі наднаціональних інституцій глобального регулювання
• Макроекономічні стратегії країн – світових лідерів у контексті
геоекономічного та геополітичного домінування
• Стратегії економічного розвитку трансформаційних економік
• Особливості "наздоганяючого розвитку" країн, що розвиваються
• Вплив стратегій макро-регіональних об’єднань на розвиток національних
економік
• Стратегія економічного зростання Європейського Союзу
• Сучасні стратегічні профілі діяльності міжнародних корпорацій
• Стратегія інтелектуалізації виробничої діяльності: мультинаціональні
підприємства, транснаціональні корпорації, міжнародні мережі, віртуальні
компанії
• Стратегія формування глобальних ланцюгів вартості
• Стратегія економічного розвитку України у глобальному середовищі.
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«Правове регулювання ЗЕД»
Regulation
of FEA

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

Дисципліна передбачає набуття теоретичних знань з питань правових засад
регулювання здійснення зовнішньоекономічної діяльності, основних міжнародних
договорів і правового регулювання ЗЕД, умов та вимог до здійснення
зовнішньоекономічної
діяльності,
відповідальності
за
правопорушення
у
зовнішньоекономічній сфері, основні положення Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом.
•
•
•
•
•
•
•

Правові засади і напрями правового регулювання ЗЕД
Державне регулювання ЗЕД
Зовнішньоекономічні договори (контракти) та право, що до них застосовується
Окремі види договорів (контрактів) у зовнішньоекономічних відносинах
Правове регулювання транспортних операцій у ЗЕД
Відповідальність у ЗЕД
Захист прав і законних інтересів суб’єктів ЗЕД.

«Управління змінами»
«Ви отримуєте від життя лише те, що наважуєтеся попросити.
Не бійтеся підвищувати планку», – Опра Уїнфрі

changes

Дисципліна передбачає формування цілісної системи теоретичних знань та
практичних навичок з управління змінами в організаціях, розуміння принципів та
особливостей застосування сучасного інструментарію реалізації змін та вироблення
навичок щодо оцінювання ефективності та результативності управління змінами.
•
•
•
•
•
•
•

Природа та джерела змін в організації
Моделі управління змінами в організації
Процес управління змінами в організації
Методи та інструменти управління організаційними змінами
Поведінка персоналу в управлінні організаційними змінами
Стратегії управління змінами в організації
Результативність та ефективність управління змінами.
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«Митна справа»
«У житті за все доводиться платити, але треба уміти
торгуватися…», - Ніколь Партюрье
Ефективне функціонування митної служби будь-якої держави залежить від її участі у
процесах міжнародного митного співробітництва та дотримання існуючих міжнародних
норм і стандартів у цій галузі. Постійне переміщення вантажів, громадян, цінностей
через митні кордони вимагає не лише застосування національного, але й міжнародного
законодавства, яке регулює відповідні відносини між країнами. Це обумовлює
необхідність гармонізації та спрощення митних процедур, зближення регулювання
митних формальностей держав з метою прискорення їх проходження.
• Визначення митної вартості товарів за різними методами
• Обчислення суми митних платежів при розміщенні товарів у різні митні режими
• Визначення коду товару за міжнародними та європейськими класифікаціями
• Визначення країни походження товарів
• Заповнення митної декларації на бланку Єдиного адміністративного документа
(SAD)
• Визначення бази оподаткування товарів, що переміщуються через митний
кордон громадянами.

«Менеджмент ЗЕД»
«Правильне рішення, що прийняте із запізненням, є
помилкою», - Лі Якокка
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності - це система формування
конкурентних переваг суб’єкта господарювання за рахунок можливостей ведення
зовнішньоекономічної діяльності в різних країнах і відповідного використання
економічних, соціальних, демографічних, культурних та інших особливостей цих країн.
Дисципліна передбачає формування комплексного підходу до розуміння механізму
управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, його окремих складових та
структури та вироблення навичок розробки та реалізації оперативних та стратегічних
планів у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
•
•
•
•
•
•
•
•

Теоретичні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Методологічні засади управління зовнішньоекономічною діяльністю
Система менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Організаційна структура управління підрозділом підприємства
Механізм аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Особливість планування у процесі управління зовнішньоекономічною діяльністю
Технології обґрунтування управлінських рішень при здійсненні ЗЕД
Система контролю та управління ризиками у менеджменті ЗЕД.
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«Міжнародне фінансове право»
«Якщо хочеш бути багатим, необхідно бути
фінансово грамотним», - Роберт Кіосакі
Сукупність транскордонного руху фінансових ресурсів утворює міжнародну валютнофінансову систему, яка є об’єктом міжнародно-правового регулювання. Система
валютно- фінансових відносин забезпечується шляхом підтримання рівноваги
платіжних балансів держав, тобто балансів фінансових платежів і надходжень. Однак,
на практиці, через відомі співвідношення права і регульованих ним суспільних відносин –
динамічних і змагальних – це недосяжно. Тому міжнародно-правовий режим світової
валютно-фінансової системи націлений на стримування та згладжування негативних
економічних наслідків кризових ситуацій у фінансовій системі держав. Таким чином,
формується міжнародне фінансове право – порівняно молода підгалузь міжнародного права,
яка поряд з міжнародним торговельним та інвестиційним правом утворює стрижень
сучасного міжнародного публічного права.
Інституційні основи Бреттон-Вудської валютно-фінансової системи. Режим валютної
системи МВФ. Функції МВФ з надання фінансової допомоги державам-членам
Статус центральних банків як суб’єктів міжнародного права. Європейський центральний
банк
Статус кредитних організацій
Пруденційне регулювання. Розвиток міжнародного співробітництва в сфері правового
регулювання банківської діяльності
Консолідований нагляд: міжнародні підходи Міжнародні стандарти достатності
капіталів Торгівля цінними паперами. Ринки цінних паперів
Правове регулювання міжнародних кредитних відносин Публічно-правові міжнародні
кредитні відносини Спеціальні права запозичення (Special drawing rights - DR)
Проблеми врегулювання державних боргових зобов’язань
Основні положення Кодексу добропорядної валютної поведінки.

Investing
management

«Інвестиційний менеджмент»
«Правило перше: ніколи не втрачай гроші.
Правило друге: не забувай правило перше»,У. Баффет
Дисципліна передбачає формування знань та практичних навичок з питань
розроблення інвестиційної стратегії підприємства, аналізу інвестиційної привабливості
проектів, методів оцінювання їхньої ефективності, ризиків, ліквідності, формування
інвестиційного фінансового портфеля та програм реальних інвестицій підприємства.
•
•
•
•
•
•
•

Методологічні засади та інструментарій інвестиційного менеджменту
Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку
Інвестиційна стратегія підприємства
Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства
Управління реальними інвестиціями підприємства
Управління фінансовими інвестиціями підприємства
Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства
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«Звітність в ЗЕД»
«Дату виникнення світу здатні встановити лише
бухгалтери»,- Станіслав ЄжиЛец
Дисципліна передбачає формування знань та практичних навичок побудови
звітності про зовнішньоекономічну діяльність. Національні моделі бухгалтерського
обліку та фінансової звітності не завжди забезпечують відображення глобальних
господарських явищ і процесів та не створюють умов для взаємного обміну
економічною інформацією. Один з головних міжнародних процесів, які відбуваються
сьогодні у світі – узгодження національних систем обліку та фінансової звітності різних
країн.
• Склад і структура фінансових звітів відповідно до вимог національних
стандартів обліку
• Склад і структура фінансових звітів відповідно до вимог МСФЗ
• Визнання, оцінка та розкриття інформації про активи зовнішньоекономічної
діяльності у фінансових звітах
• Сутнісна характеристика, принципи, методики і техніки підготовки
управлінської звітності про зовнішньоекономічну діяльність
• Методика відображення у фінансовій звітності впливу зміни валютних курсів та
цінових змін
• Моделювання управлінської звітності з для прийняття управлінських рішень про
зовнішньоекономічну діяльність.

«Міжнародне транспортне право»
"Ніякий транспорт не буде попутним, якщо не знаєш,
куди йти», - Едгар Алан По
У складі української економіки транспорт займає особливе місце і є однією з
базових галузей виробництва, що формують інфраструктуру соціально-економічного
розвитку держави, та виступає зв’язуючою ланкою при взаємодії різних галузей
економіки.
Забезпечуючи взаємодію різних сфер матеріального виробництва, міжгалузеві та
міжтериторіальні зв’язки, транспорт створює необхідні умови для постійного
функціонування суспільного виробництва й комплексного розвитку всіх його галузей.
Транспортний чинник впливає як на обсяги, так і на структуру валютних надходжень
від зовнішньої торгівлі товарами та послугами, міжнародних перевезень вантажів і
пасажирів.
Транспортне право являє собою сукупність правових норм, які регулюють суспільні
відносини, що виникають у зв'язку з організацією і діяльністю транспортних
підприємств, відносини між транспортними підприємствами і їх споживачами, які
користуються транспортними засобами, а також між самими транспортними
підприємствами як одного, так і різних видів транспорту. Предметом транспортного
права є майнові та управлінські відносини. З точки зору принципів побудови
української системи права транспортне право не є самостійною галуззю, як,
наприклад, цивільне, господарське, кримінальне, адміністративне, трудове. Це
комплексна галузь, оскільки в транспортному праві наявні норми, які за своєю
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природою є адміністративними, цивільними, господарськими тощо, що пояснюється
специфікою суспільних відносин, які регулюються транспортним правом.
•
•
•
•
•
•
•

Роль і значення транспорту
Систему, функції та принципи транспортного права
Сутність транспортно-правових норм
Джерела транспортного права
Організаційно-правові основи діяльності транспорту в Україні
Особливості правового регулювання правовідносин в різних видах транспорту
Процес досудового врегулювання і судового розв’язання господарських спорів у
сфері надання транспортних послуг.

«Міжнародний екологічний менеджмент»
«Великою нацією нас робить не наше багатство, а то, як
ми його використовуємо», Теодор Рузвельт
Одним з найбільш ефективних підходів до захисту навколишнього середовища на
сучасному етапі визнано екологічний менеджмент. Впровадження екологічного
менеджменту на підприємстві здійснюється з метою мінімізувати негативний вплив
діяльності підприємства на навколишнє природне середовище, не знижуючи при цьому
обсягів виробництва, але зменшуючи витрати вихідних матеріалів і сировини,
енергетичних ресурсів і максимально підвищуючи якість продукції, що випускається.
Формування системи екологічного менеджменту на підприємстві передбачає
впровадження природоохоронних і енергозберігаючих технологій, що робить
виробництво економічно вигідним, екологічно безпечним та соціально необхідним
•
•
•
•
•
•

Оцінка екологічного стану країни та її основних регіонів і галузей, визначення причин
виникнення еколого-економічної кризи, шляхів виходу з неї
Формування системи екологічного менеджменту в міжнародних компаніях
Аналіз і моделювання екологічних ситуацій з орієнтацією на управління ними
Визначення екологічно небезпечних складових різних видів діяльності, механізм
їхнього впливу на середовище та багатоманіття його наслідків
Аналіз особливостей функціонування екологічних служб в міжнародних компаніях
Розроблення природоохоронних заходів з урахуванням конкретних умов.

«Контролінг»
«Свобода без контролю веде до хаосу. Контроль без
свободи веде до тиранії. Єдині інструменти, які
вирішують цю антиномію - правила»

Controlling

Контролінг забезпечує інформаційно-аналітичну підтримку процесів розробки,
прийняття та реалізації управлінських рішень для будь-якого суб'єкта господарювання
(підприємства, корпорації, органу державної влади). Основне завдання контролінгу
полягає у визначенні для суб'єкта господарювання напряму докладання зусиль
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персоналом, який гарантуватиме існування його в перспективі. Концепція контролінгу
націлює керівництво на формування і досягнення довготермінових цілей, з яких
випливають і формуються тактичні, які скоординовано спрямовують роботу всіх
співробітників підприємства. Опанування дисципліною дозволить:
• визначати орієнтацію, цілі та головні завдання стратегічного та
оперативного контролінгу
• користуватися інструментами стратегічного та оперативного контролінгу
• встановлювати види витрат для калькуляції і визначення фінансових
результатів, для прийняття управлінських рішень та для контролю і
регулювання
• використовувати методи обліку та калькулювання витрат
• застосовувати сучасні методи обліку та калькулювання
• створювати систему гнучких бюджетів на підприємстві та контролювати їх
• вибирати пріоритетні інвестиційні проекти
• приймати рішення на основі релевантної інформації
• визначати умови впровадження системи контролінгу на підприємстві
• створювати службу контролінгу на підприємстві, визначати завдання.

«Міжнародне технічне регулювання»
«Людина завжди прагне свободи. Людина культурна —
свободи і права: свободи, яка регулюється правом і
правом забезпечується,» - О. Керенський»
Глобалізація світового ринку обумовила необхідність вирішення проблеми взаємного
визнання результатів оцінювання відповідності продукції та послуг. Вільне переміщення
товарів можливе за умови гармонізації технічної документації, яку Україна має здійснити
відповідно до європейської та міжнародної системи. Саме технічні регламенти
спрямовані на досягнення захисту людей, тварин і довкілля від ризиків негативного
впливу всіх видів. Формування системи знань щодо ролі системи технічного
регулювання в умовах глобалізації економічних процесів, характеристики міжнародних
угод, законодавчого і нормативно-правового забезпечення міжнародного технічного
регулювання.
• Ідентифікація системи міжнародного технічного регулювання в умовах
глобалізації економічних процесів
• Визначення складових міжнародного технічного регулювання: стандартизація,
метрологія, оцінка відповідності та акредитація, ринковий нагляд
• Опанування законодавчо-нормативного забезпечення системи технічного
регулювання
• Застосування європейської моделі розвитку системи технічного регулювання – її
правил, принципів створення єдиного ринку
• Використання основних регуляторних аспектів функціонування спільного ринку
Європейського Союзу
• Аналіз системи ЄС щодо оповіщення про небезпечні товари RAPEX, RASSF
• Застосування міжнародних глобальних стандартів щодо безпечності та якості
товарів.
• Напрями використання стандартів BRС, IFS, GlobalGap, стандартів комісії Сodex
Alimentarius.
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