
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції 

 

 

 

 

 

 

Експлікаційні форми навчальних програм   

дисциплін вибіркової компоненти 

для здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

ОП «Міжнародний менеджмент» 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ий семестр 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Бренд-менеджмент міжнародних компаній 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Бренд-менеджмент міжнародних компаній 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

сфері міжнародного менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 
проектна робота, проблемні заняття 

тощо) 

Лекції, практичні, кейс-стаді 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Магістр, 1-ий курс 

Спеціальність / ОП 

(для якої пропонується дисципліна) 
073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний менеджмент”  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
2-ий семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Усюк Т.В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин  

та європейської інтеграції 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПРН 3. Проектувати ефективні системи управління організаціями; 

ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї; 

ПРН 5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.  

 

Короткий зміст дисципліни 

1. Бренд-менеджмент: поняття, зміст. Бренд та брендинг у міжнародному бізнесі 

2. Індивідуальність бренду. Технології народження бренду ТНК. 

3. Моделі формування та розвитку брендів міжнародних компаній 

4. Особливості управління брендами та специфіка ребрендингу в міжнародному бізнесі 

5. Концепції та стратегії бренд-менеджменту міжнародних компаній 

6. Позиціонування та бренд-менеджмент у міжнародному бізнесі. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання у співвідношенні 60/40. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  

 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Глобальні бізнес-стратегії 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Глобальні бізнес-стратегії 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, 

місію, цілі та критерії, за якими організація 

визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні стратегії та плани. 

СК12. Вміння розробляти стратегії розвитку 

суб’єкта міжнародного бізнесу та забезпечувати їх 

реалізацію в глобальній економіці. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні та проблемні заняття, аналіз 

ситуаційних вправ 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний 

менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

1 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з міжнародної економіки, глобальної 

економіки 

Викладач Горбачова І.В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах. 

ПРН 5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Сутність і характерні риси глобальної бізнес-стратегії 

Тема 2. Еволюція концепції глобальних бізнес-стратегій  

Тема 3. Різновиди глобальних бізнес-стратегій та методи їх вибору 

Тема 4. Діагностика зовнішнього та внутрішнього середовища компанії в міжнародному бізнесі 

Тема 5. Передумови, мотиви та особливості побудови глобальних бізнес-стратегій 

Тема 6. Розробка глобальних бізнес-стратегій  

Тема 7. Глобальні бізнес-стратегії та фінансове планування 

Тема 8. Транснаціоналізація світової економіки і формування глобальних бізнес-мереж 

Тема 9. Глобальні і конкурентні стратегії ТНК 

Тема 10. Міжнародні організаційні структури та функція контролю в міжнародному бізнесі 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий  контроль здійснюється у формі заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Міжнародний екологічний менеджмент 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Міжнародний екологічний менеджмент 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів); ЗК6. Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність); 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, проектна робота, 

брейнштормінг, case-study 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1-ий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний 

менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-ий семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Володіння засадничими положеннями у сфері 

економіки, управління та міжнародного бізнесу 

Викладач Куцмус Н.М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

МЕВ та ЄІ 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських 

рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні 

міркування та соціальну відповідальність; 

ПРН 14. Оцінювати перспективи, загрози і обмеження у розвитку глобальних та 

транснаціональних компаній. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Методологічні основи міжнародного екологічного менеджменту. 

Екологічні проблеми глобального бізнес-простору.  

Інституціоналізація екологічних пріоритетів міжнародного бізнесу. 

Екологічні стандарти в міжнародному менеджменті. 

Екологічна політика міжнародних компаній. 

Аудит та екологічна звітність в ТНК. 

Екологічний маркетинг та інновації у міжнародному менеджменті. 

Екологічний профіль корпоративної відповідальності міжнародних компаній. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у вигляді письмового або он-лайн 

тестування, що сприятиме перевірці розуміння студентом програмного матеріалу загалом, 

логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності систематизації та творчого 

використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної наукової 

проблеми.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Менеджмент міжнародних логістичних ланцюгів 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Менеджмент міжнародних логістичних ланцюгів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності); 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1-ий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний 

менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-ий семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Володіння засадничими положеннями у сфері 

економіки, управління та міжнародного бізнесу 

Викладач Горбачова І.В. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

МЕВ та ЄІ 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПРН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 

ПРН 8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для 

вирішення задач управління організацією. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Теоретичні аспекти менеджменту логістичних ланцюгів. 

Тенденції розвитку міжнародних логістичних ланцюгів у глобальному середовищі. 

Стратегії логістичного управління міжнародним бізнесом. 

Організація управління бізнес-процесами у міжнародних ланцюгах.  

РL-концепції управління міжнародною логістичною діяльністю. 

Управління стратегічним партнерством у міжнародних ланцюгах. 

Методичний інструментарій аналізу ефективності логістичних ланцюгів у міжнародному 

бізнесі. 

Інформаційні технології в управлінні міжнародними ланцюгами. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у вигляді письмового або он-лайн 

тестування, що сприятиме перевірці розуміння студентом програмного матеріалу загалом, 

логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності систематизації та творчого 

використання накопичених знань, уміння сформувати ставлення до певної наукової проблеми.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Міжнародний інноваційний менеджмент 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Міжнародний інноваційний менеджмент 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, 

виявляти ініціативу та підприємливість. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні та проблемні заняття, аналіз 

ситуаційних вправ 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1-ий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-ий семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з міжнародного менеджменту, 

міжнародної економіки, глобальної економіки 

Викладач Пивовар П.В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

ПРН 3. Проектувати ефективні системи управління організаціями; 

ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення організації (підрозділу); 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Актуальність, сутність, основні поняття інноваційної діяльності та інноваційного 

менеджменту  

Тема 2. Організаційні форми інноваційної діяльності  

Тема 3. Обґрунтування управлінських рішень в інноваційному менеджменті  

Тема 4. Управління персоналом в інноваційній діяльності  

Тема 5. Формування портфеля новинок та інновацій  

Тема 6. Загальні засади організації НДіДКР та інноваційного проектування  

Тема 7. Міжнародна передача технологій  

Тема 8. Міжнародна патентна та ліцензійна торгівля. Сутність та особливості здійснення  

Тема 9. Методика розробки інноваційного проекту  

Тема 10. Аналіз ефективності інноваційної діяльності  

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий  контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Міжнародний інвестиційний менеджмент  
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Міжнародний інвестиційний менеджмент 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК1. Здатність обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій менеджменту, в 

тому числі у відповідності до визначених цілей та 

міжнародних стандартів; 

СК4. Здатність до ефективного використання та 

розвитку ресурсів організації; 

СК10. Здатність до управління організацією та її 

розвитком. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні, семінари 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1-ий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-ий семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з фінансів та менеджменту  

Викладач Прокопчук О.А. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 
 

Результати навчання (уміння та навички):  

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах; 

ПРН 14. Оцінювати перспективи, загрози і обмеження у розвитку глобальних та 

транснаціональних компаній. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Теоретичні основи міжнародного інвестиційного менеджменту. 

Тема 2. Інституйіне середовище міжнародної інвстиційної діяльності. 

Тема 3. Інвестиційна привабливість на різних рівнях економіки. 

Тема 4. Менеджмент інвестиційної діяльності міжнародних компаній. 

Тема 5. Управління міжнародними інвестиційними операціями з цінними паперами. 

Тема 6. Інвестиційні стратегії. Способи формування інвестиційних ресурсів міжнародних 

компаній. 

Тема 7. У правління міжнародними інвестиційними проектами. 

Тема 8. Особливості менеджменту міжнародних інвестицій в Україні 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль знань студентів формується на підставі сумарного рейтингу, що включає 

рейтингові оцінки під час поточного контролю та рейтингову оцінку на екзамені (заліку) у 

формі тестування.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Інституціоналізація міжнародного бізнесу 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Інституціоналізація міжнародного бізнесу 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

сфері міжнародного менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Цикл дисциплін (загальна, або 

професійна підготовка) 
Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 

тощо) 

Лекції, практичні, кейс-стаді 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Магістр, 1-ий курс 

Спеціальність / ОП 

(для якої пропонується дисципліна) 
073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
2- й 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Усюк Т. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин  

та європейської інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

ПРН 14. Оцінювати перспективи, загрози і обмеження у розвитку глобальних та 

транснаціональних компаній. 

 

Короткий зміст дисципліни 

1. Сутність інституційної системи міжнародного бізнесу.  

2. Інституційна теорія фірми. 

3. Інституційна динаміка у міжнародному бізнесі. 

4. Трансакційні витрати у міжнародному бізнесі. 

5. Інституційний аналіз міжнародних бізнес-проєктів 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання у співвідношенні 60/40. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

   Масштабування та інтернаціоналізація міжнародного бізнесу 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Масштабування та інтернаціоналізація 

міжнародного бізнесу 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК3. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій; 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність); 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, проектна робота, 

брейнштормінг, case-study 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1-ий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний 

менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни (семестр) 2-ий семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Володіння засадничими положеннями у сфері 

економіки, управління та міжнародного бізнесу 

Викладач Куцмус Н.М. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

МЕВ та ЄІ 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПРН 14. Оцінювати перспективи, загрози і обмеження у розвитку глобальних та 

транснаціональних компаній. 

ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї. 

ПРН 5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Методологічні основи планування розвитку міжнародних компаній. 

Інтернаціоналізація бізнесу як базис глобалізації. 

Диверсифікація форм міжнародного бізнесу. 

Мотивація та стратегії масштабування бізнесу. 

Організаційні особливості створення інтегрованих міжнародних бізнес-структур. 

Мережеві моделі організації міжнародного бізнесу. 

“Мережевий етикет” та культура бізнесового середовища. 

Поглинання та злиття як корпоративні стратегії масштабування бізнесу. 

Цифрові бізнес-моделі функціонування міжнародних компаній 

Бізнес-кооперація та масштабування стартапів 
 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у вигляді письмового або он-лайн 

тестування, що сприятиме перевірці розуміння студентом програмного матеріалу загалом, 

логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності систематизації та творчого 

використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до наукової проблеми.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Цифрова економіка 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Цифрова економіка 

Назва спеціальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 4. Здатність до ефективного використання та 

розвитку ресурсів організації. 

СК 9. Здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
магістр, 1-ий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний 

менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
2-ий семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з основ економіки, економічної 

теорії, макро та мікроекономіки, менеджменту, 

основ інформаційних технологій, циклу 

комп’ютерних наук 

Викладач Ковальчук О.Д. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для 

вирішення задач управління організацією. 

РН 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Методологія становлення цифрової економіки: зміст, визначення та характерні 

особливості 

Тема 2. Ризики та можливості цифрової економіки. 

Тема 3. Четверта промислова революція. 

Тема 4. Міжнародний ринок цифрових продуктів. 

Тема 5. Штучний інтелект. 

Тема 6. Big data як ресурс цифрової економіки. 

Тема 7. Складні інформаційні системи (платформи). 

Тема 8. Електронний бізнес та трейдинг. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий  контроль здійснюється у формі заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Міжнародний консалтинг 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Міжнародний консалтинг 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

сфері міжнародного менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Здатність до спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, семінар, командна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1-ий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний 

менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-ий семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Володіння засадничими положеннями у сфері 

міжнародного менеджменту та міжнародного 

бізнесу 

Викладач Паламарчук Т.М. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

МЕВ та ЄІ 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах. 

ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. 

ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення організації (підрозділу); 

ПРН 14. Оцінювати перспективи, загрози і обмеження у розвитку глобальних та 

транснаціональних компаній. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Методологія міжнародного бізнес-консалтингу.  

Міжнародне консультування як професійна діяльність. 

Організація міжнародного консалтингу у сфері менеджменту. 

Фінансовий консалтинг транснаціональних корпорацій. 

Консультування ТНК з питань міжнародного виробництва та маркетингу. 

HR-консалтинг та аутсорсинг для міжнародних бізнес-структур. 

Міжнародний інвестиційний бізнес-консалтинг. 

Консультування інноваційної діяльності та менеджменту стартап-проектів. 



Управління міжнародною консультативною фірмою. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у вигляді письмового або он-лайн 

тестування, що сприятиме перевірці розуміння студентом програмного матеріалу загалом, 

логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності систематизації та творчого 

використання накопичених знань, уміння сформувати та виразити своє ставлення до певної 

наукової проблеми. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Блокчейн технології в міжнародному бізнесі 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Блокчейн технології в міжнародному бізнесі 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 3. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій; 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні та проблемні заняття, аналіз 

ситуаційних вправ 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1-ий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-ий семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з використання інформаційних та 

комунікаційних технологій, міжнародної економіки, 

глобальної економіки 

Викладач Данкевич В.Є. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 
 

Результати навчання (уміння та навички):  

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах; 

ПРН 14. Оцінювати перспективи, загрози і обмеження у розвитку глобальних та 

транснаціональних компаній. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Еволюціонування міжнародного бізнесу під впливом інформаційно-інтелектуальної 

революції 

Тема 2. Зміни у світовій економіці в результаті розвитку бізнес-комунікацій 

Тема 3. Інноваційна складова формування інформаційної економіки 

Тема 4. Мережеві форми організації міжнародного бізнесу 

Тема 5. Блокчейн як результат інноваційних трансформацій в умовах 

цифровізації економіки  

Тема 6. Сучасні тренди залучення блокчейн технологій у міжнародний бізнес 

Тема 7. Інформаційні блокчейн технології і модифікація міжнародного бізнесу 

Тема 8. Інформаційні технології блокчейн в міжнародних валютних, розрахункових і валютно-

фінансових операціях 

Тема 9. Міжнародні транзакції із використання технології блокчейн 

Тема 10. Необхідність створення нового міжнародного економічного порядку  
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий  контроль здійснюється у формі заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Міжнародне корпоративне право 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Міжнародне корпоративне право 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК1. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні;  

ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності); 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні та проблемні заняття, аналіз 

ситуаційних вправ 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1-ий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний 

менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-ий семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з міжнародного права, глобальної 

економіки 

Викладач Бучинська А.Й. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Правознавства 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

ПРН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 

ПРН 14. Оцінювати перспективи, загрози і обмеження у розвитку глобальних та 

транснаціональних компаній. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Правова природа та види корпоративних відносин 

Тема 2. Поняття та предмет міжнародного корпоративного права 

Тема 3. Правове регулювання створення та функціонування міжнародних компаній 

Тема 4. Міжнародні корпоративні права та обов’язки 

Тема 5. Міжнародні корпоративні інтереси  

Тема 6. Міжнародні корпоративні договори 

Тема 7. Вирішення міжнародних корпоративних спорів 

Тема 8. Захист корпоративних прав міжнародних компаній 

Тема 9. Управління міжнародними корпоративними правами 

Тема 10. Сучасні світові моделі корпоративного управління 

 
Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий  контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Соціальний капітал ТНК 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Соціальний капітал ТНК 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК4. Здатність до ефективного використання та 

розвитку ресурсів організації. 

СК11. Вміння організовувати діяльність 

міжнародних компаній, управляти 

транснаціональними колективами в умовах 

кроскультурного дивергентного середовища 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні та проблемні заняття, аналіз 

ситуаційних вправ 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний 

менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-ий семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з менеджменту, соціології, 

міжнародних економічних відносин  

Викладач Горбачова І.В. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

ПРН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті. 

ПРН 10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Сутність соціального капіталу ТНК 

Тема 2. Сучасні концепції та теорії соціального капіталу 

Тема 3. Форми соціального капіталу ТНК 

Тема 4. Когнітивний вид соціального капіталу ТНК 

Тема 5. Структурний вид соціального капіталу ТНК 

Тема 6. Рівні накопичення соціального капіталу  

Тема 7. Залучення інвестицій у соціальний капітал ТНК 

Тема 8. Корпоративна солідарність ТНК 

Тема 9. Соціальна політика ТНК 

Тема 10. Соціальний капітал ТНК як основа розвитку ефективного менеджменту 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий  контроль здійснюється у формі заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Рекламний та GR-менеджмент у міжнародному бізнесі 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Рекламний та GR-менеджмент у міжнародному 

бізнесі 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК1. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

СК5. Здатність створювати та організовувати 

ефективні комунікації в процесі управління. 

СК12. Вміння розробляти стратегії розвитку 

суб’єкта міжнародного бізнесу та забезпечувати 

їх реалізацію в глобальній економіці. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1-ий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний 

менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-ий семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Володіння засадничими положеннями у сфері 

економіки, менеджменту та маркетингу 

Викладач Тарасович Л.В. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Маркетингу 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПРН 5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах. 

ПРН 14. Оцінювати перспективи, загрози і обмеження у розвитку глобальних та 

транснаціональних компаній. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Методологія рекламного менеджменту у міжнародному бізнесі. 

Глобальний маркетинг та реклама. 

Організація рекламної діяльності міжнародних компаній. 

Медіапланування та бюджетування рекламних кампаній міжнародних корпорацій. 

Технології рекламних досліджень міжнародного ринку. 

Міжнародна практика регулювання рекламно діяльності. 

Теоретико-методичний концепт GR-менеджменту.  

Суб’єкти та технології GR-менеджменту. 

Лобіювання міжнародних бізнес-проектів. 

Стратегії та моделі використання ЗМІ в GR. 

Етика GR та лобізму.  
 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у вигляді письмового або он-лайн 

тестування, що сприятиме перевірці розуміння студентом програмного матеріалу загалом, 



логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності систематизації та творчого 

використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної наукової 

проблеми. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Кризовий менеджмент міжнародних компаній 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Кризовий менеджмент міжнародних компаній 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК1. Здатність обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій менеджменту, 

в тому числі у відповідності до визначених цілей та 

міжнародних стандартів. 

СК9. Здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію. 

СК10. Здатність до управління організацією та її 

розвитком. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні та проблемні заняття, аналіз 

ситуаційних вправ 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний 

менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-ий семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з менеджменту, фінансового 

менеджменту, міжнародної економіки 

Викладач Горбачова І.В. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції 
 

Результати навчання (уміння та навички):  

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах. 

ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. 

ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських 

рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні 

міркування та соціальну відповідальність. 

ПРН 14. Оцінювати перспективи, загрози і обмеження у розвитку глобальних та 

транснаціональних компаній. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Система кризового менеджменту міжнародних компаній 

Тема 2. Типологія кризових явищ та прогнозування наслідків їх впливу на діяльність 

міжнародних компаній 

Тема 3. Діагностика кризового стану міжнародних компаній в організаційно-правовому 

механізмі банкрутства 

Тема 4. Розробка антикризової програми та антикризової стратегії міжнародних компаній 

Тема 5.Сутність і класифікація методів кризового управління  

Тема 6. Управління фінансовою санацією міжнародних компаній 



Тема 7. Стратегія реструктуризації в процесі кризового управління 

Тема 8. Реінженіринг бізнес процесів міжнародних компаній 

Тема 9. Система антикризового управління персоналом  

Тема 10. Технології управління організаційними змінами міжнародних компаній  
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий  контроль здійснюється у формі заліку. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Фінансовий менеджмент міжнародних компаній 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни Фінансовий менеджмент міжнародних компаній 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

сфері міжнародного менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 
практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 

тощо) 

Лекції, практичні заняття, семінар, проектна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1-ий курс 

Спеціальність (для якої пропонується 

дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-ий семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Володіння засадничими положеннями у сфері 

фінансового та міжнародного менеджменту  

Викладач Опалов О.А. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

МЕВ та ЄІ 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах. 

ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських 

рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні 

міркування та соціальну відповідальність. 

ПРН 14. Оцінювати перспективи, загрози і обмеження у розвитку глобальних та 

транснаціональних компаній. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту міжнародних компаній 

Система забезпечення фінансового менеджменту міжнародних компаній 

Управління грошовими потоками міжнародних компаній 

Управління прибутком міжнародних компаній 

Управління активами міжнародних компаній 

Вартість (ціна) і оптимізація структури капіталу міжнародних компаній 

Управління інвестиціями міжнародних компаній 

Управління фінансовими ризиками міжнародних компаній 



Аналіз фінансової звітності міжнародних компаній 

Фінансове прогнозування та планування  

Антикризове фінансове управління  
 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у вигляді письмового або он-лайн 

тестування, що сприятиме перевірці розуміння студентом програмного матеріалу загалом, 

логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності систематизації та творчого 

використання накопичених знань, уміння сформувати та виразити своє ставлення до певної 

наукової проблеми. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

З-ій семестр 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Сталий розвиток 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Сталий розвиток 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК4. Здатність до ефективного використання та 

розвитку ресурсів організації; 

СК9. Здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; 

СК12. Вміння розробляти стратегії розвитку суб’єкта 

міжнародного бізнесу та забезпечувати їх реалізацію 

в глобальній економіці. 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні та проблемні заняття, аналіз 

ситуаційних вправ 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2-ий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-ій семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з макро-та мікроекономіки,  глобальної 

економіки, міжнародних економічних відносин 

Викладач Зінчук Т.О. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення; 

ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських 

рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні 

міркування та соціальну відповідальність; 

ПРН 14. Оцінювати перспективи, загрози і обмеження у розвитку глобальних та 

транснаціональних компаній. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Концепція сталого розвитку: цілі, основні напрями та перспективи 

Тема 2. Нерівномірність соціально-економічного розвитку: подолання бідності, голоду, міцне 

здоров’є та добробут (Цілі 1-3) 

Тема 3.Якісна освіта та гендерна рівність: проблеми та напрями доступу (Цілі 4-5) 

Тема 4. Зелена економіки як складова екологічної плітики: міжнародний та національний досвід 

(Цілі 6-7) 

Тема 5. Економічне зростання та іноваційний розвиток: сучсні орієнтири в глобальній 

економіці (Цілі 8-9) 

Тема 6. Сталий розвиток міст та громад: завдання та наслідки деценралізації (Цілі 10-11) 

Тема 7. Раціональні моделі відповідального споживання та виробництва (Ціль 12) 



Тема 8. Боротьба зі зміною клімату та її наслідками, завдання з відновлення екосистем (Цілі 13-

14) 

Тема 9. Інституційне забезпечення сталого розвитку: інклюзивний підхід, всеохопне управління 

і справедливість для всіх (Цілі 15-17) 

Тема 10. Роль бізнесу у досягненні цілей сталого розвитку в умовах економічної криза та 

пандемії 

Тема 11. Стратегія сталого розвитку України до 2030 р.: особливості реалізації в умовах 

економічної кризи і пандемії 

 
Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий  контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Міжнародний інжиніринг 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни Міжнародний інжиніринг 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

сфері міжнародного менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Здатність до спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної діяльності);. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, семінар, командна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2-ий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний 

менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-ій семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Володіння засадничими положеннями у сфері 

міжнародного менеджменту та міжнародного 

бізнесу 

Викладач Паламарчук Т.М. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

МЕВ та ЄІ 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї.  

ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських 

рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні 

міркування та соціальну відповідальність. 

ПРН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Міжнародний ринок послуг та умови його формування.  

Сутність поняття та види інжинірингу.  

Міжнародний ринок інжинірингових та ре інжинірингових  послуг.  

Особливості міжнародного ринку інжинірингових послуг.  

Основні чинники, що впливають на розвиток міжнародного ринку інжинірингових послуг.   

Основні умови міжнародних договорів про надання інженерно-консультаційних  послуг.   

Сутність, становлення та перспективи фінансового інжинірингу. 

Інструменти фінансового інжинірингу в міжнародному бізнесі. 



Управління вартістю міжнародного бізнесу як стратегія фінансового інжинірингу. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у вигляді письмового або он-лайн 

тестування, що сприятиме перевірці розуміння студентом програмного матеріалу загалом, 

логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності систематизації та творчого 

використання накопичених знань, уміння сформувати та виразити своє ставлення до певної 

наукової проблеми. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Інтеграційна економіка 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Інтеграційна економіка 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, 

місію, цілі та критерії, за якими організація 

визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні стратегії та плани; 

СК11. Вміння організовувати діяльність 

міжнародних компаній, управляти 

транснаціональними колективами в умовах 

кроскультурного дивергентного середовища; 

СК12. Вміння розробляти стратегії розвитку 

суб’єкта міжнародного бізнесу та забезпечувати їх 

реалізацію в глобальній економіці. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні та проблемні заняття, аналіз 

ситуаційних вправ 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2-ий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний 

менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-ій семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з макро-та мікроекономіки, 

міжнародних економічних відносин, менеджменту 

ЗЕД 

Викладач Зінчук Т.О. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї; 

ПРН 5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах; 

ПРН 14. Оцінювати перспективи, загрози і обмеження у розвитку глобальних та 

транснаціональних компаній. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Теоретичні концепції та об’єктивні передумови розвитку міжнародної економічної 

інтеграції (МЕІ) 

Тема 2. Глобалізація економіки та її вплив на розвиток процесу міжнародної економічної 

інтеграції 

Тема 3. Етапи, сфери та механізми регіональна інтеграція та її особливості в Західній Європі 

Тема 4. Європейський валютний союз (ЄВС) як складова регіональної економічної інтеграції 

Тема 5. Країни та регіони світу в інтеграційній економіці  

Тема 6. Інтегративні ефекти транснаціоналізації економіки 

Тема 7. Євроатлантична інтеграція у глобальних вимірах стійкого розвитку 



Тема 8. Економічне зростання та соціальний прогрес як наслідки міжнародної інтеграції 

Тема 9. Сталий розвиток як умова ефективної міжнародної інтеграції 

Тема 10. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС: перспективи України на шляху до 

європейської інтеграції 

Тема 11. Конкурентоспроможність та конкурентна політика України в контексті європейської 

інтеграції 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий  контроль здійснюється у формі заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Психологія лідерства 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Психологія лідерства 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності); 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети; 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні та проблемні заняття, аналіз 

ситуаційних вправ 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2-ий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний 

менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-ій семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з психології 

Викладач Журавльова Л.П. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Психології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

ПРН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 

ПРН 11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу; 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Групові ролі та їх класифікація 

Тема 2. Поняття керівництва та лідерства у психології 

Тема 3. Формальне та неформальне лідерство  

Тема 4. Індивідуально-психологічні якості лідера міжнародної компанії 

Тема 5. Лідерський потенціал та його розвиток у міжнародній компанії 

Тема 6. Психодіагностика лідерський якостей при управлінні міжнародною компанією 

Тема 7. Розвиток лідерських здібностей особистості 

Тема 8. Вплив лідера на розвиток міжнародної компанії 

Тема 9. Психотехнології ефективного впливу 

Тема 10. Психологічний портрет сучасного лідера міжнародної компанії 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий  контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Ризик-менеджмент в міжнародних компаніях 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Ризик-менеджмент в міжнародних компаніях 

Назва загальної компетентності,  

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

СК1. Здатність обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій менеджменту, 

в тому числі у відповідності до визначених цілей та 

міжнародних стандартів. 

СК9. Здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні та проблемні заняття, аналіз 

ситуаційних вправ 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2-ий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-ій семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з міжнародної економіки, глобальної 

економіки, економетрики 

Викладач Пивовар П.В. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах. 

ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. 

ПРН 14. Оцінювати перспективи, загрози і обмеження у розвитку глобальних та 

транснаціональних компаній. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Поняття, сутність і роль ризиків в процесі управління  

Тема 2. Моніторинг програм ризик-менеджменту міжнародних компаній 

Тема 3. Сутність ризик-менеджменту та структура процесу управління ризиками міжнародних 

компаній 

Тема 4. Світова практика стандартизації управління ризиками міжнародних компаній 

Тема 5. Кількісні методи аналізу та моделювання ризиків міжнародних компаній 

Тема 6. Якісні методи аналізу та моделювання ризиків міжнародних компаній 

Тема 7. Управління фінансовими ризиками міжнародних компаній 

Тема 8. Управління комерційними ризиками міжнародних компаній 

Тема 9. Психологічні аспекти прийняття економічних рішень в умовах невизначеності та 

ризику 

Тема 10. Глобальні загрози міжнародного бізнесу 

 



Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий  контроль здійснюється у формі заліку. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Паблік-рілейшнс 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Паблік-рілейшнс 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК5. Здатність створювати та організовувати 

ефективні комунікації в процесі управління. 

СК8. Здатність використовувати психологічні 

технології роботи з персоналом. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні та проблемні заняття, аналіз 

ситуаційних вправ 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2-ий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний 

менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-ій семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з менеджменту, маркетингу, 

міжнародної економіки 

Викладач Горбачова І.В. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції 
 

Результати навчання (уміння та навички):  

ПРН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті. 

ПРН 10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач.  
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Сучасна концепція паблік-рілейшнс у міжнародному бізнесі 

Тема 2. Предмет, об’єкт і основні категорії паблік-рілейшнс 

Тема 3. Засоби паблік-рілейшнс у міжнародному бізнесі 

Тема 4. Іміджелогія у бізнес паблік-рілейшнс 

Тема 5. Планування, організація та здійснення паблік-рілейшнс  

Тема 6. Паблік-рілейшнс у конфліктних та кризових ситуаціях  

Тема 7. Корпоративний імідж та його використання у паблік-рілейшнс 

Тема 8. Механізми взаємодії із засобами масової інформації 

Тема 9. Система міжнародних комунікацій 

Тема 10. Ефекти масової комунікації в міжнародному менеджменті 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий  контроль здійснюється у формі заліку. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Глобальна фінансова безпека 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Глобальна фінансова безпека 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня (з експертами 

з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності); 

ЗК3. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій; 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні та проблемні заняття, аналіз 

ситуаційних вправ 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2-ий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний 

менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-ій семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з фінансів, міжнародної економіки 

Викладач Данкевич В.Є. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

ПРН 3. Проектувати ефективні системи управління організаціями; 

ПРН 14. Оцінювати перспективи, загрози і обмеження у розвитку глобальних та 

транснаціональних компаній. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Теоретичні основи економічної безпеки держави  

Тема 2. Фінансова безпека в системі економічної безпеки держави 

Тема 3 Глобальна фінансова безпека 

Тема 4. Міжнародна податкова безпека як складова глобальної фінансової безпеки 

Тема 5. Міжнародна валютна безпека як складова глобальної фінансової безпеки 

Тема 6. Міжнародні кредитно-фінансові розрахунки 

Тема 7. Міжнародні інвестиції, як джерело фінансової безпеки 

Тема 8. Міжнародна фінансова безпека банківської системи 

Тема 9. Міжнародна фінансова безпека фондового ринку 

Тема 10.Міжнародні органи боротьби з фінансовими злочинами 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий  контроль здійснюється у формі заліку.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Міжнародний аграрний менеджмент 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Міжнародний аграрний менеджмент 

Назва спеціальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 1. Здатність обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів. 

СК 9. Здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, проблемні 

заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
магістр, 2-ий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

О73 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний 

менеджмент“ 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
3-ій семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з менеджменту, аграрної 

економіки, міжнародної економіки та фінансів 

Викладач Ковальчук О.Д. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин 

та європейської інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 3. Проектувати ефективні системи управління організаціями; 

РН 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
Тема 1. Фундаментальні основи міжнародного аграрного менеджменту. 

Тема 2. Стратегії експансії зовнішнього ринку суб’єктів міжнародного агробізнесу. 

Тема 3. Регулювання міжнародного агробізнесу. 

Тема 4. Тактика та інструменти міжнародного аграрного маркетингу. 

Тема 5. Бізнес-менеджмент операційних процесів міжнародних аграрних компаній. 

Тема 6. Світовий досвід становлення агротехнічного і економічного консалтингу 

Тема 7. Управління глобальними продовольчими ланцюгами.  

Тема 8. Особливості систем менеджменту в агрохолдингах України. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий  контроль здійснюється у формі заліку. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Страхування в міжнародному бізнесі 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Страхування в міжнародному бізнесі 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК1. Здатність обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій менеджменту, в 

тому числі у відповідності до визначених цілей та 

міжнародних стандартів; 

СК9. Здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, семінари 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2-ий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний 

менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-ій семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з міжнародного менеджменту  

Викладач Прокопчук О.А. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах; 

ПРН 14. Оцінювати перспективи, загрози і обмеження у розвитку глобальних та 

транснаціональних компаній. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Глобальні ризики. Страхування як метод ризик-менеджменту. 

Тема 2. Інституційні (організаційно-правові) основи міжнародного страхування. 

Тема 3. Світовий ринок страхових послуг. Страхові ринки країн світу. 

Тема 4. Договір у міжнародному струхуванні. 

Тема 5. Страхування валютних та фінансових ризиків у міжнародному менеджменті.  

Тема 6. Страхування інвестиційної діяльності міжнародних компаній. 

Тема 7. Страхування відповідальності в міжнародному бізнесі. 

Тема 8. Особливості струхування міжнардних операцій в Україні. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль знань студентів формується на підставі сумарного рейтингу, що включає 

рейтингові оцінки під час поточного контролю та рейтингову оцінку на екзамені (заліку) у 

формі тестування.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Міжнародний трансфер технологій 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Міжнародний трансфер технологій 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети; 

СК4. Здатність до ефективного використання та 

розвитку ресурсів організації; 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні та проблемні заняття, аналіз 

ситуаційних вправ 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2-ий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний 

менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-ій семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з міжнародного менеджменту 

Викладач Пивовар П.В. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї; 

ПРН 14. Оцінювати перспективи, загрози і обмеження у розвитку глобальних та 

транснаціональних компаній. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Теоретичні основи міжнародного трансферу технологій 

Тема 2. Механізми міжнародної передачі технології  

Тема 3. Система інтелектуально-правової безпеки технологій 

Тема 4. Ліцензійна торгівля в міжнародній економіці 

Тема 5. Особливості ціноутворення на світовому ринку технологій 

Тема 6. Новітні форми міжнародного трансферу технологій 

Тема 7. Некомерційні форми міжнародного трансферу технологій 

Тема 8. Міжнародний трансфер високих технологій 

Тема 9. Державне та міждержавне регулювання міжнародного руху технологій 

Тема 10. Роль України в міжнародному трансфері технологій  

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий  контроль здійснюється у формі заліку. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Стратегія і тактика міжнародних переговорів 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни Стратегія і тактика міжнародних переговорів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми 

у сфері міжнародного менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Здатність до спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів).  

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, семінар, командна 

робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2-ий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний 

менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-ій семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Володіння засадничими положеннями у сфері 

міжнародного менеджменту, міжнародних 

економічних відносин та міжнародного права 

Викладач Паламарчук Т.М. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

МЕВ та ЄІ 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПРН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті. 

ПРН 9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. 

ПРН 10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач.  
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Міжнародні переговори: теоретичні засади. 

Державні органи зовнішніх зносин, службове й протокольне старшинство. 

Організація переговорного процесу. 

Стратегія переговорного процесу. 

Тактика переговорного процесу. 

Міжнародні конференції. 

Дипломатичне листування та дипломатичні документи. 

Інформаційне поле міжнародних переговорів. 



Результати оцінювання (форми, критерії): 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у вигляді письмового або он-лайн 

тестування, що сприятиме перевірці розуміння студентом програмного матеріалу загалом, 

логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності систематизації та творчого 

використання накопичених знань, уміння сформувати та виразити своє ставлення до певної 

наукової проблеми. 

 

 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Міжнародна стандартизація та сертифікація 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Міжнародна стандартизація та сертифікація 

Назва спеціальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 1. Здатність обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів. 

СК4. Здатність до ефективного використання та 

розвитку ресурсів організації. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
магістр, 2-ий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

073 “Менеджмент” / ОП “Міжнародний 

менеджмент” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
3-ій семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з менеджменту, міжнародної 

економіки, права 

Викладач Ковальчук О.Д. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин 

та європейської інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. 

РН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських 

рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні 

міркування та соціальну відповідальність. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Інституційні основи міжнародної стандартизації та сертифікації. 

Тема 2. Правові та економічні аспекти стандартизації та сертифікації. 

Тема 3. Функції та завдання міжнародних організацій зі стандартизації та сертифікації. 

Тема 4. Принципи побудови і порядок застосування міжнародних стандартів. 

Тема 5. Інформаційне середовище застосування стандартів у міжнародному бізнесі.  

Тема 6. Процедури оцінки відповідності та акредитації за міжнародними стандартами. 

Тема 7. Порядок застосування європейського знаку відповідності. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Підсумковий  контроль здійснюється у формі заліку. 
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