
 

АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 

 
Вивчає процес антикризового управління в міжнародному бізнесі. 

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється теоретичним, 

методичним та практичним аспектам реалізації антикризового управління 

суб’єктами міжнародного бізнесу засобами сучасних інструментів та 

технологій. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 

 

• Здобудуть комплексне розуміння процесу антикризового управління в 

міжнародному бізнесі; 

• Сприйматимуть кризу як закономірну складову циклічного розвитку 

соціально-економічних систем; 

• Набудуть навичок розпізнавання кризових явищ та прогнозування 

наслідків їх впливу на діяльність суб’єкта міжнародного бізнесу; 

• Оволодіють сучасними методами та інструментарієм подолання 

кризових явищ, прийняття управлінських рішень в умовах 

невизначеності з урахуванням ендогенних та екзогенних детермінант; 

• Оволодіють інструментарієм діагностування фінансово-економічного 

стану суб’єкту міжнародного бізнесу, методами прогнозування 

ймовірності банкрутства; 
• Вивчать процедуру банкрутства як методу антикризового управління; 

• Ознайомляться з кейсами антикризового управління організаційними 

змінами компаній-суб’єктів міжнародного бізнесу як засобу запобігання 

та подолання кризових явищ; 

• Отримають навички розробки антикризової програми та антикризової 

стратегії підприємства-суб’єкта міжнародного бізнесу; 

• Ознайомляться з досвідом антикризового управління персоналом 

міжнародних корпорацій. 

Пререквізити:* «Менеджмент», «Фінансовий менеджмент» 

 

Більш детально про дисципліну «Антикризовий менеджмент в 

міжнародному бізнесі» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 
  

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 

МИТНА СПРАВА 

Вивчає сутність та застосування митних режимів, порядок здійснення митного 

контролю, оформлення товарів і транспортних засобів комерційного 

призначення, що належать підприємствам і громадянам, при їх переміщенні 

через митний кордон України. 

 
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню системи 

знань щодо застосування тарифних та нетарифних методів регулювання ЗЕД. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 

• Здобудуть комплексне розуміння застосування митних режимів, 

тарифних та нетарифних методів регулювання ЗЕД; 

• Зможуть використовувати набуті знання при оформленні товарів і 

транспортних засобів комерційного призначення, що належать 

підприємствам і громадянам, при їх переміщенні через митний кордон 

України; 

• Зможуть виконувати встановлений порядок митного оформлення та 

форми митних декларацій та інших документів; 

• Розумітимуть особливості взаємодії митних органів України з іншими 

контролюючими органами і службами під час здійснення митного та митного 

оформлення товарів із застосуванням принципу «єдиного вікна»; 

• Отримають навички митного оформлення й оподаткування особистих 

речей, товарів несупроводжуваного багажу, що належать громадянам; 

• Розвинуть навички заповнення митних декларацій та документів, які 

використовуються при митному контролі та оформленні товарів, що 

переміщуються підприємствами. 

 
Пререквізити:* «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Організація 

зовнішньоторговельних операцій». 

 

 
Більш детально про дисципліну «Митна справа» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

БРЕНДИНГ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

 
Вивчає підходи щодо формування бренд-орієнтованої національної 

економіки через створення та управління брендами у зовнішньоекономічній 

діяльності підприємства. 

 
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється напрямам диверсифікації 

форм розвитку брендів на всіх рівнях ієрархії національної економіки та 

набуття практичних навичок управління брендами у зовнішньоекономічній 

діяльності підприємства. 

 

 
У результаті опанування дисципліни студенти: 

 
• Здобудуть комплексне розуміння переваг бренд-орієнтованої стратегії 

розвитку суб’єкта господарювання та національної економіки в цілому; 

• Зможуть використовувати набуті знання в управлінні брендами різних 

форм на всіх рівнях ієрархії національної економіки; 

• Зможуть обгрунтовувати напрями диверсифікації форм бренду суб’єкта 

господарювання; 

• Розумітимуть особливості формуваня національного бренду країни; 

• Отримають навички управління розвитком бренд-об’єктів суб’єкта 

господарювання та національної економіки України; 

• Розвинуть комунікативні навички, особисті компетентності, професійні 

переваги на ринку праці. 

 
Пререквізити:* «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Світовий ринок 

товарів та послуг». 

 

 
Більш детально про дисципліну «Брендинг у зовнішньоекономічній 

діяльності підприємства» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 
  

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДРИЄМСТВА 

Вивчає ієрархічну структуру управління міжнародною конкурентоспроможністю; 

методологію оцінювання міжнародної конкурентоспроможності підприємства; 

трансформацію детермінант міжнародної конкурентоспроможності підприємства в 

умовах глобалізації 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється практичним підходам до 

оцінювання міжнародної конкурентоспроможності підприємства з використанням 

методів case study. 

У результаті опанування дисципліни студенти: 

• Оволодіють знаннями щодо сутності міжнародної 

конкурентоспроможності товарів, підприємств, галузей, регіонів та національних 

економік в умовах економічної глобалізації. 

• Отримають знання щодо методології оцінювання рівня міжнародної 

конкурентоспроможності товарів, послуг та підприємства, а також основних 

різновидів конкурентних стратегій залежно від типу ринку. 

• Отримають знання щодо аналізу галузевих, регіональних та 

секторальних імператив формування конкурентних переваг суб’єктів міжнародної 

економічної діяльності. 

• Оволодіють практичними навичками оцінювання впливу новітніх 

детермінант (реверс потреб, діджиталізація світового господарства, участь у 

міжнародних виробничих мережах) на міжнародну конкурентоспроможність 

підприємств в умовах глобалізації. 

• Зможуть використовувати набуті знання у практичній діяльності у 

процесі обґрунтування напрямів забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та галузей в умовах відкритості 

національної економіки. 

 

Пререквізити: Менеджмент», «Моделювання фінансово-господарської діяльності 

підприємства», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Організація 

зовнішньоторговельних операцій». 

 

 
Більш детально про дисципліну «Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Вивчає основні методологічні підходи та складові процесно-функціонального 

управління зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) підприємства. 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється систематизації 

теоретичних знань та практичних навичок  з обґрунтування, прийняття 

та реалізації управлінських рішень  в сфері ЗЕД підприємства. 

У результаті опанування дисципліни студенти: 

• Здобудуть комплексне розуміння змісту менеджменту ЗЕД, його ролі 

та місця в системі управління господарською діяльністю підприємства. 

• Розумітимуть особливості основних етапів та стадій процесу 

управління ЗЕД підприємства, знатимуть такі аспекти управлінської 

діяльності підприємства, як прогнозування кон’юнктури ринку, 

управління виробничими та товарними запасами, оцінка зовнішнього 

та внутрішнього стану підприємства, ступеню ризику проведення 

зовнішньоекономічних операцій. 

• Зможуть обґрунтовувати заходи підвищення ефективності та 

раціональності управління ЗЕД підприємства на основі визначення 

стратегічного напрямку та стратегічного положення підприємства на 

ринку при здійсненні ЗЕД. 

• Отримають практичні навички аналізу потенційних можливостей 

розвитку ЗЕД підприємства, реалізації функцій аналізу, обліку, 

планування, прогнозування та контролю при проведенні 

підприємством зовнішньоекономічної діяльності. 

• Зможуть використовувати набуті знання при прийнятті і реалізації 

управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

 
Пререквізити:*   «Зовнішньоекономічна   діяльність   підприємства», 

«Менеджмент», «Організація зовнішньоторговельних операцій». 

Більш детально про дисципліну «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності» 
https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 

  

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 

 

 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Вивчає систему управління ризиками в зовнішньоекономічні діяльності 

підприємства, методологічні підходи щодо оцінки та аналізу 

зовнішньоекономічних ризиків. 
 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється засвоєнню механізму 

функціонального управління ризиками в ЗЕД підприємства, 

застосуванню емпіричних та статистичних даних для оцінки ризиків та 

управління ними. 
 

У результаті опанування дисципліни студенти: 
 

• Здобудуть цілісну уяву про системний характер управління 

ризиками в зовнішньоекономічні діяльності підприємства; 

• Зможуть використовувати набуті знання у практиці управління 

ризиками; 

• Зможуть обґрунтовувати процес управління зовнішньо- 

економічними ризиками; 

• Розумітимуть особливості виникнення ризиків їх причин та джерел; 

• Отримають навички методів мінімізації зовнішньоекономічних 

ризиків; 

• Розвинуть навички розуміння та тлумачення міжнародних стандартів 

управління ризиками в орієнтованих на зовнішній ринок 

підприємствах. 
 

Пререквізити:* «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 

«Антикризове управління підприємством», «Митна справа». 

 

Більш детально про дисципліну «Управління ризиками в 

зовнішньоекономічній діяльності» 
https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 

  

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

Іллегалізація зовнішньоекономічної діяльності 
 

Вивчає сутність, структуру, основні мотиви та чинники іллегалізації 

зовнішньоекономічної діяльності. 

 

 
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється методам виявлення та 

оцінювання іллегальної економічної діяльності для розроблення напрямів 

протидії відпливу фінансових ресурсів за кордон. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 

 
• Здобудуть комплексне розуміння сутності та змісту іллегальної 

економічної діяльності. 

• Ознайомляться з особливостями формування іллегальної економіки у 

різних економічних системах, схемами мінімізації податків при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. 

• Зможуть обґрунтовувати заходи протидії іллегалізації 

зовнішньоекономічної діяльності. 

• Отримають практичні навички розрахунку обсягів відпливу фінансових 

ресурсів за кордон. 

• Зможуть використовувати набуті знання у плануванні та проведенні 

зовнішньоекономічної діяльності у офшорних юрисдикціях. 

 

Пререквізити:* «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Митне 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Організація 

зовнішньоторговельних операцій». 

Більш детально про дисципліну «Іллегалізація зовнішньоекономічної 

діяльності» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 

  

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

БІЗНЕС-ІНЖИНІРИНГ 

 

Вивчає концептуальні підходи щодо створення нового бізнесу (startup 

company). 

 

 
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється побудові бізнес-моделі та 

процесної моделі організації. 

 

 

 
У результаті опанування дисципліни студенти: 

 
• Здобудуть комплексне розуміння бізнес-інжинірингу - створення нового 

бізнесу (startup company); 

• Зможуть створювати бізнес-процеси в межах визначеної бізнес-моделі; 

• Опанують мистецтво презентації бізнес-ідеї; 

• Розумітимуть методику оцінювання ефективності бізнес-процесів; 

• Отримають навички створення дизайну бізнес-моделі конкретного 

бізнесу; 

• Розвинуть навички управління бізнес-процесами підприємства. 

 
Пререквізити:* «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка і фінанси 

підприємства», «Моделювання фінансово-господарської діяльності 

підприємства». 

 

 
Більш детально про дисципліну «Бізнес-інжиніринг» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

 

ЗВІТНІСТЬ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Вивчає особливості фінансової, статистичної, управлінської, податкової та 

іншої системи звітності в зовнішньоекономічній діяльності. 

 
Основну увагу у вивченні дисципліни приділяється основним підходам 

формування фінансово-економічної та управлінської звітності суб’єктів 

зовнішньоекономічних відносин. 

 
У результаті опанування дисципліни студенти: 

 
• Здобудуть комплексне розуміння сутності фінансово-економічної 

звітності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за міжнародними та 

національними стандартами; 

• Отримують навички формування та використання управлінської 

звітності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; 

• Посилять навички формування та використання податкової звітності 

при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; 

• Розвинуть навички формування та використання фінансової звітності 

при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; 

• Зможуть використовувати здобутті знання для комплексного фінансово- 

економічного обліку зовнішньоекономічної діяльності. 

 

 
Пререквізити: «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства». 

 
Більш детально про дисципліну «Звітність в зовнішньоекономічній 

діяльності» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 
  

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 
 

 

 

 

Вивчає правову систему інтелектуальної власності. 

 
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється правовому регулюванню 

відносин у сфері захисту інтелектуальної власності. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 
 

• Здобудуть комплексне розуміння правової сутності інтелектуальної 

власності - результатів інтелектуальної, творчої діяльності людини у 

виробничій, науковій, літературній, художній та інших сферах, права на які 

охороняються законом; 

• Зможуть використовувати набуті знання у правовому захисті 

інтелектуальної власності; 

• Зможуть обґрунтувати необхідність у правовому захисті від 

недобросовісної конкуренції; 

• Розумітимуть особливості правового регулювання відносин у сфері 

інтелектуальної власності; 

• Отримають навички контролю за наданням об’єкту інтелектуальної 

власності належної правової охорони; 

• Розвинуть навички розуміння та тлумачення авторського права, 

суміжних прав (виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення). 

 

Пререквізити:* «Правознавство». 

 
 

Більш детально про дисципліну «Інтелектуальна власність» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 
  

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЗЕД 
 

 

 

Вивчає особливості формування та побудови інформаційних систем і 

технологій в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю. 

 
Основна увага у вивченні дисципліни приділена формуванню навиків 

створення інформаційних систем управління зовнішньоекономічної діяльності. 

 
У результаті опанування дисципліни студенти: 

 
• Здобудуть комплексне розуміння можливостей та перспектив 

застосування інформаційних засобів та технологій в системі управління 

зовнішньоекономічної діяльності; 

• Зможуть використовувати набуті знання щодо процедури проектування 

та розробки окремих комп’ютерних програм в управлінні 

зовнішньоекономічної діяльності; 

• Зможуть проаналізувати та оцінити ефективність та доцільність 

використання відповідних інформаційних систем; 

• Отримають навички щодо управління зовнішньоекономічною 

діяльністю за допомогою інформаційних та телекомунікаційних 

технологій; 

• Розумітимуть та зможуть використовувати систему фінансового 

моделювання та бізнес-планування; 

• Отримають навички роботи з інтелектуальними системами в управлінні 

інвестиційною діяльністю. 

 
Пререквізити: «Економічна інформатика», «Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємства». 

 
Більш детально про дисципліну «Інформаційні системи і технології в 

управлінні ЗЕД» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

 

КОНТРОЛІНГ 

 

Вивчає особливості функціонування системи контролінгу та його місце в 

системі управління підприємствами. 

 
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється сукупності методів, 

способів та інструментів системи контролінгу на підприємстві, у тому числі з 

використанням сучасних ІТ- продуктів. 

 

 
У результаті опанування дисципліни студенти: 

 
• Здобудуть комплексне розуміння процесу створення та ефективного 

функціонування системи контролінгу на підприємстві; 

• Зможуть використати здобуті знання щодо особливостей запровадження та 

організаційного забезпечення контролінгу на підприємстві; 

• Зможуть використати здобуті знання щодо використання різноманітного 

інструментарію здійснення ефективного контролінгу на підприємстві; 

• Розумітимуть принципи інформаційного забезпечення контролінгу та 

особливості управління автоматизацією процесу контролінгу; 

• Зможуть використовувати здобуті знання у плануванні бюджетного та 

позабюджетного фінансування підприємства. 

 

 

 
Пререквізити: «Мікроекономіка», «Менеджмент», «Бухгалтерський облік». 

 

 
Більш детально про дисципліну «Контролінг» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

 

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ 
 

 

Вивчає моделі, системи корпоративного управління та аналіз їх впливу на 

міжнародну діяльність компаній. 

 
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється дієвим механізмам 

корпоративного управління, що використовуються міжнародними компаніями 

в сучасних умовах господарювання. 

 

 
У результаті опанування дисципліни студенти: 

 
• Здобудуть комплексне розуміння поняття та впливу корпоративного 

управління на репутацію компанії у міжнародному середовищі; 

• Зможуть використовувати набуті знання в управлінні та проведенні 

міжнародної бізнесової практики; 

• Зможуть обгрунтовувати вплив корпоративних комунікацій на 

формування іміджу та репутацію корпорації; 

• Розумітимуть світові концепції корпоративного управління; 

• Отримають навички щодо особливостей правового регулювання 

використання інсайдерської інформації у різних країнах світу; 

• Розвинуть навички оцінки системи корпоративного управління в 

контексті створення міжнародних конкурентних переваг. 

 
Пререквізити:* «Менеджмент» 

 

 
Більш детально про дисципліну «Корпоративне управління в міжнародних 

компаніях» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 
  

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

 

МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА 
 

 

Вивчає систему безпеки в контексті розвитку міжнародних відносин. 

 
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню у студентів 

комплексу знань, вмінь, навичок та компетентностей з питань формування 

системи безпеки в контексті розвитку міжнародних відносин. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 
 

• Здобудуть комплексне розуміння міжнародної безпеки в системі 

міжнародних відносин; 

• Зможуть використовувати набуті знання у плануванні та проведенні за 

ходів для управління безпекою суб’єкта господарювання; 

• Зможуть обгрунтовувати нормативно-правові та інституційні засади 

забезпечення міжнародної безпеки; 

• Розумітимуть особливості європейської системи безпеки та її складові; 

• Отримають навички протидії загрозам в інформаційній сфері; 

• Розвинуть навички визначення інструментів протидії відмиванню 

«брудних грошей». 

 
Пререквізити:* «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства». 

 

 

Більш детально про дисципліну «Міжнародна безпека» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

 

МІЖНАРОДНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО 
 

Вивчає правову систему щодо забезпечення міжнародних перевезень різними 

видами транспорту та міжнародні транспортні відносини. 

 
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється напрямам забезпечення 

успішного заключення правових договорів в сфері міжнародних транспортних 

перевезень та їх страхуванню. 

 
У результаті опанування дисципліни студенти: 

 
• Здобудуть комплексне розуміння правової системи в сфері 

транспортних перевезень; 

• Зможуть використовувати здобуті знання при плануванні транспортних 

перевезень в Україні та за її межами; 

• Розумітимуть міжнародне транспортне право та міжнародні транспортні 

правовідносини; 

• Розумітимуть особливості переміщення товарів та транспортних засобів 

через митний кордон; 

• Зможуть обґрунтувати правові відносини в сфері регулювання 

міжнародних автомобільних, залізничних, морських та повітряних 

перевезень; 

• Розвинуть навики управління транспортними перевезеннями в Україні 

та за її межами. 

 

 
Пререквізити: «Правознавство», «Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємства». 

 

 
Більш детально про дисципліну «Міжнародне транспортне право» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

МІЖНАРОДНЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРАВО 
 

 

Вивчає інститути та норми законодавства України та відповідних міжнародно- 

правових договорів, що регулюють інвестиційну діяльність. 

 
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється особливостям правового 

регулювання іноземних інвестицій, спільного (корпоративного) інвестування, 

правовому регулюванню інвестиційної діяльності у спеціальних (вільних) 

економічних зонах 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 
 

• Здобудуть комплексне розуміння сутності інвестиційних 

правовідносини; 

• Зможуть використовувати набуті знання у контролі правового 

регулювання реалізації інвестиційних проектів суб’єктів господарювання; 

• Зможуть обгрунтовувати правові позиції суб’єктів господарювання 

щодо отримання інвестицій; 

• Розумітимуть особливості правового регулювання відносин між 

суб’єктом господарювання та інвестором; 

• Отримають навички письмових та усних науково-практичних дискусій; 

• Розвинуть навички розуміння та тлумачення англомовного юридичного 

тексту. 

 

Пререквізити:* «Правознавство» 

 
 

Більш детально про дисципліну «Міжнародне інвестиційне право» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

 

МІЖНАРОДНЕ ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

Вивчає систему технічного регулювання в умовах глобалізації економічних 

процесів та прийняття нових міжнародних угод. 

 
Основна увага при вивчені дисципліни приділена основним складовим 

міжнародного технічного регулювання, а саме стандартизації, метрології, 

оцінці відповідності, акредитації та ринковому нагляду. 

 
У результаті опанування дисципліни студенти: 

 
• Здобудуть комплексне розуміння системи міжнародного технічного 

регулювання та його нормативно-законодавчого забезпечення; 

• Зможуть обґрунтувати принципи та правила Європейської моделі 

розвитку системи технічного регулювання; 

• Розумітимуть особливості міжнародних глобальних стандартів щодо 

безпечності та якості товарів, а також стандартів BRС, IFS, GlobalGap і 

стандартів комісії Сodex Alimentarius; 

• Розумітимуть функції міжнародних організацій та сутність угод в сфері 

міжнародного технічного регулювання; 

• Зможуть оцінювати зовнішні та внутрішні чинники впливу на систему 

технічного регулювання. 

 

 
Пререквізити: «Міжнародна економічна діяльність України», «Організація 

зовнішньоторговельних операцій», «Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємства». 

 

 
Більш детально про дисципліну «Міжнародне технічне регулювання» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

МІЖНАРОДНЕ ТОРГОВЕ ПРАВО 
 

 

Вивчає основні міжнародні договори з міжнародного торгового права. 

 
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється правовому регулюванню 

міжнародної торгівлі в України та умовам здійснення міжнародної торгівлі. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 
 

• Здобудуть комплексне розуміння джерел правового регулювання 

основних видів міжнародних торгових договорів (контрактів); 

• Зможуть використовувати набуті знання в управлінні зовнішньо- 

економічними контрактами суб’єктів господарювання; 

• Зможуть обгрунтовувати правові позиції суб’єктів господарювання у 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; 

• Розумітимуть особливості правового регулювання зовнішньо- 

економічних відносин суб’єктів господарювання; 

• Отримають навички письмових та усних науково-практичних дискусій 

у сфері правового регулювання зовнішньо-економічних відносин; 

• Розвинуть навички розуміння та тлумачення основ правового 

регулювання міжнародної торгівлі. 

 
Пререквізити:* «Правознавство» 

 
 

Більш детально про дисципліну «Міжнародне торгове право» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

 

 

МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ ПРАВО 
 

Вивчає систему міжнародного фінансового права та його місце у глобальній 

правовій системі. 

 
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється міжнародно-правовим 

засадам фінансового контролю та фінансової відповідальності за невиконання 

міжнародних зобов’язань. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 
 

• Здобудуть комплексне розуміння міжнародної фінансової системи та її 

компонентів; 

• Зможуть використовувати набуті знання в оцінюванні зовнішньо- 

політичних позицій України та інших держав з питань фінансів та 

оподаткування; 

• Зможуть обгрунтовувати міжнародні та внутрішньодержавні події та 

факти, що мають міжнародно-правову значимість для обігу фінансів; 

• Розумітимуть особливості складання проектів міжнародних договорів та 

пов’язаної документації; 

• Отримають навички аналізу заходів щодо співробітництва України зі 

Світовим банком, з МВФ та іншими міжнародними фінансовими 

організаціями; 

• Розвинуть навички розуміння та тлумачення інформаційних джерел 

щодо світових подій у міжнародній фінансовій системі. 

 
Пререквізити:* «Правознавство». 

 

 
Більш детально про дисципліну «Міжнародне фінансове право» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Вивчає загальні закономірності, принципи формування та функціонування 

системи міжнародного екологічного менеджменту в умовах інтенсифікації 

глобалізаційних процесів, загострення екологічних проблем, посилення 

тенденцій екологізації економіки. 

 
Основну увагу при вивченні дисципліни приділено формуванню у студентів 

комплексу знань щодо наукових основ системи міжнародного екологічного 

менеджменту, розвитку навичок використання на практиці інструментів 

екологічного управління суб’єктами міжнародної економічної діяльності. 

 
У результаті опанування дисципліни студенти: 

• Оволодіють понятійно-категоріальним апаратом у сфері міжнародного 

екологічного менеджменту. 

• Розумітимуть причини загострення екологічних проблем та передумови 

формування системи міжнародного екологічного менеджменту. 

• Визначатимуть напрями міжнародної екологічної політики та 

розумітимуть механізми купівлі-продажу прав на забруднення 

навколишнього середовища, особливості державної екологічної 

політики. 

• Знатимуть умови впровадження стандартів екологічного менеджменту 

(ISO, BS та EMAS). 

• Володітимуть знаннями щодо вимог формування системи 

корпоративного екологічного менеджменту. 

• Розумітимуть переваги та перспективи екологічного маркетингу, 

правила екологічного та енергетичного маркування. 

• Визначатимуть складові системи інформаційного забезпечення 

екологічного менеджменту. 

• Знатимуть особливості проведення екологічного контролю та аудиту. 

 
Пререквізити:* «Екологія», «Менеджмент». 

 
Більш детально про дисципліну «Міжнародний екологічний менеджмент» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

 

МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Вивчає організацію та узагальнення результатів моніторингу фінансово- 

господарської діяльності підприємства. 

 
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється методам моніторингу 

фінансово-господарської діяльності підприємства, розробці заходів 

обґрунтування якісних управлінських рішень. 

 

 
У результаті опанування дисципліни студенти: 

 
• Здобудуть комплексне розуміння сутності та необхідності моніторингу 

фінансово-господарської діяльності (ФГД) підприємства; 

• Зможуть використовувати в практичній діяльності методику моніторинг 

у ФГД підприємства; 

• Зможуть обгрунтовувати узагальнення результатів моніторингу ФГД 

підприємства; 

• Розумітимуть доцільність моніторингу функціонування системи 

управління фінансово-господарською діяльністю підприємства; 

• Отримають навички моніторингу ризиків функціонування суб’єктів ФГД; 

• Розвинуть навички користування інформаційними технологіями для 

здійснення моніторингу ФГД. 

 
Пререквізити:* «Бухгалтерський облік» 

 

 
Більш детально про дисципліну «Моніторинг фінансово-господарської 

діяльності» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 
Вивчає документальне оформлення в бухгалтерському обліку 

зовнішньоекономічних операцій компанії. 

 
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється оподаткуванню 

зовнішньоекономічних операцій підприємства та системі рахунків 

бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій підприємства. 

 

 
У результаті опанування дисципліни студенти: 

 
• Здобудуть комплексне розуміння сутності обліку договірних 

зобов’язань у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства; 

• Зможуть використовувати набуті знання у оформленні звітності 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; 

• Вмітимуть проводити облік операцій з переробки товарів, а також облік 

комісійних і консигнаційних зовнішньоекономічних операцій 

підприємства; 

• Розумітимуть особливості обліку валюти і валютних операцій у 

зовнішньоекономічній діяльності підприємства; 

• Отримають навички обліку експортно-імпортних та бартерних операцій 

у зовнішньоекономічній діяльності підприємства; 

• Зможуть проводити облік кредитних і розрахункових операцій у 

зовнішньоекономічній діяльності підприємства. 

 
Пререквізити:* «Бухгалтерський облік», «Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємства», «Організація зовнішньоторговельних операцій» 

 

 
Більш детально про дисципліну «Облік зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

ПРАВО ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ЄС 
 

 

Вивчає правову систему та сутність внутрішнього ринку Європейського Союзу. 

 
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється актуальним проблемам 

функціонування внутрішнього ринку ЄС та правовим інструментам підвищення 

конкуренції європейських країн. 

 

 
У результаті опанування дисципліни студенти: 

 
• Здобудуть комплексне розуміння правової природи формування 

внутрішнього ринку ЄС; 

• Розумітимуть принципи на яких базуються основні свободи в ЄС, а 

саме свобода руху товарів, послуг, капіталу, робочої сили; 

• Зможуть обґрунтовувати напрями ефективного співробітництва України 

та ЄС; 

• Зможуть розкрити особливості реалізації торговельних угод з третіми 

країнами; 

• Здобудуть навики оцінки правових систем держав-членів ЄС. 

 

 

 
Пререквізити: «Правознавство». 

 

 
Більш детально про дисципліну «Право внутрішнього ринку ЄС» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 
Вивчає правові засади регулювання і здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності (ЗЕД). 

 
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню знань 

основних міжнародних договорів у сфері правового регулювання ЗЕД, умов і 

вимог здійснення ЗЕД, відповідальності за правопорушення у 

зовнішньоекономічній сфері, основних положень Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом. 

 

 
У результаті опанування дисципліни студенти: 

 

• Здобудуть комплексне розуміння щодо правових засад регулювання і 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності; 

• Зможуть використовувати набуті знання у здійсненні зовнішньо- 

економічної діяльності суб’єктів господарювання; 

• Зможуть обгрунтовувати правові позиції, умови та вимоги здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності; 

• Розумітимуть особливості складання зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів) та права, що до них застосовується; 

• Отримають навички письмового складання окремих видів договорів 

(контрактів) у зовнішньоекономічних відносинах; 

• Розвинуть навички особистої відповідальності у ЗЕД, захисті прав і 

законних інтересів суб’єктів ЗЕД. 

 
Пререквізити:* «Правознавство» 

 

Більш детально про дисципліну «Правове регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

 

ПСИХОЛОГІЯ БІЗНЕСУ 
 

Вивчає професійні компетентності, необхідні у підприємницькій діяльності. 

 
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню розуміння 

психології бізнесу, оволодінню психологічними основами формування 

команди для успішного ведення бізнесу. 

 

 
У результаті опанування дисципліни студенти: 

 
• Оволодіють основними поняттями психології бізнесу, методами та 

підходами до проведення соціально-психологічних досліджень в сфері 

бізнесу; 

• Зможуть використовувати набуті знання в управлінні бізнесом, а також 

в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання; 

• Зможуть обгрунтовувати управлінські рішення на підставі 

підприємницької мотивації, розумінні професійно-важливих 

психологічних і психофізіологічних якостях бізнесмена та враховуючи 

соціально-психологічні чинники успішності ведення бізнесу; 

• Розумітимуть особливості оцінки професійних і ділових якостей 

бізнесмена; основи підбору та заохочення персоналу; 

• Отримають навички вирішення морально-етичних проблем 

представників сучасного бізнесу; 

• Розвинуть навички встановлення комунікацій для удосконалення 

ділового спілкування в досягненні успіху. 

 

Пререквізити: «Психологія». 

 
 

Більш детально про дисципліну «Психологія бізнесу» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

 

СИСТЕМИ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 

 

Вивчає методи та підходи щодо аналізу економічного середовища в 

міжнародному бізнесі та моделювання розвитку соціально-економічних 

систем. 

 
Основна увага при вивченні дисципліни приділена системі оцінки процесів, 

що відбуваються в міжнародному бізнес-середовищі з використанням 

сучасних програмних засобів проектування напрямів міжнародного бізнесу. 

 

 
У результаті опанування дисципліни студенти: 

 
• Здобудуть комплексне розуміння шляхів вирішення актуальних 

соціально-економічних задач в міжнародному бізнесі; 

• Здобудуть навики для розробки та проектування систем 

інтелектуального аналізу даних бізнес-середовища; 

• Зможуть обґрунтовувати доцільність використання та застосувати на 

практиці аналіз статистичних даних у продуктах Microsoft Corporation; 

• Розумітимуть сутність та принципи трансформації, візуалізації та 

консолідації даних для вирішення соціально-економічних задач в 

міжнародному бізнесі; 

• Зможуть використати навики роботи в системах програмування Python 

та R; 

• Отримують навики роботи із системою бізнес-аналітики Microsoft Power 

BI, Weka, а також аналітичною платформою Deductor Studio. 

 

 
Пререквізити: «Вища та прикладна математика», «Статистика», 

«Макроекономіка», «Мікроекономіка». 

 

 
 

Більш детально про дисципліну «Системи бізнес-аналітики 

в міжнародному бізнесі» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ 

БІЗНЕСІ 

 

Вивчає статистичні методи для прогнозування процесів міжнародної 

економіки, вирішення практичних задач розробки прогнозів. 

 
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється моделюванню 

взаємозв’язків та прогнозуванню часових рядів процесів міжнародної 

економіки. 

 

 
У результаті опанування дисципліни студенти: 

 
• Здобудуть комплексне розуміння статистичних методів прогнозування 

та їх використання в міжнародній бізнесовій практиці; 

• Зможуть використовувати набуті знання у плануванні та прогнозуванні 

зовнішньоекономічної діяльності; 

• Зможуть вирішувати задачі розробки прогнозів і того, як вони можуть 

бути інтерпретовані та практично використані в аналізі 

зовнішньоекономічної діяльності; 

• Розумітимуть особливості прогнозування часових рядів міжнародних 

процесів на основі динамічних моделей регресії; 

• Отримають навички моделювання довготермінових взаємозв’язків 

міжнародних процесів та їх прогнозування на основі моделей корекції 

помилки. 

 
Пререквізити:* «Вища та прикладна математика», «Статистика». 

 

 
Більш детально про дисципліну «Статистичні методи прогнозування в 

міжнародному бізнесі» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

 

 

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ 
 

Вивчає систему теоретичних знань та формує практичні навички з управління 

змінами в організаціях, оцінюванні ефективності та результативності управління 

змінами. 

 
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється розумінню особливостей 

застосування сучасного інструментарію реалізації змін та вироблення навичок 

щодо оцінювання ефективності та результативності управління змінами. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 
 

• Здобудуть комплексне розуміння системи змін як основи розвитку 

організації; 

• Зможуть використовувати набуті знання у організаційні діагностиці: 

необхідності проведення і змісту;.; 

• Зможуть обгрунтовувати необхідність корегування поведінки 

персоналу в управлінні організаційними змінами; 

• Розумітимуть особливості профілактики опору персоналу змінам; 

• Отримають навички формування стратегії управління змінами в 

організації; 

• Розвинуть навички оцінки ефективність управління змінами. 

 
Пререквізити:* «Філософія», «Менеджмент». 

 

 
Більш детально про дисципліну «Управління змінами» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf


 
 

 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 
 

Вивчає механізм функціонування і забезпечення фінансової діяльності 

міжнародних корпорацій. 

 
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється особливостям управління 

джерелами фінансування діяльності міжнародних корпорацій та особливостям 

стратегічного і оперативного фінансового планування міжнародних 

корпорацій. 

 

 
У результаті опанування дисципліни студенти: 

 
• Здобудуть комплексне розуміння сутності фінансового менеджменту в 

міжнародному бізнесі; 

• Зможуть обґрунтовувати результати діяльності міжнародної корпорації 

на міжнародному фінансовому ринку; 

• Зможуть використати в практичній діяльності методи управління 

інвестиціями міжнародної корпорації; 

• Розумітимуть особливості управління короткостроковим та 

довгостроковим фінансуванням міжнародної корпорації; 

• Отримають навички управління фінансуванням НДДКР міжнародної 

корпорації; 

• Розвинуть навички фінансового планування і прогнозування в 

міжнародних корпораціях. 

 
Пререквізити:* «Економіка і фінанси підприємства», «Макроекономіка», 

«Мікроекономіка», «Бухгалтерський облік». 

 

 
Більш детально про дисципліну «Фінансовий менеджмент в міжнародному 

бізнесі» 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf 

 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA%3D/8c235e030c842fbacb86f3f1ccd18059.pdf

