
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції 

 

 

 

 

 

 

Експлікаційні форми навчальних програм   

дисциплін вибіркової компоненти 

для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

ОП «Міжнародні економічні відносини» 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Міжнародний економічний аналіз 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Міжнародний економічний аналіз 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 4. Здатність обґрунтовувати особливості 

реалізації форм міжнародних економічних 

відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 

СК 11. Здатність проводити дослідження 

економічних явищ та процесів у міжнародній 

сфері з урахуванням причинно-наслідкових та 

просторово-часових зв’язків. 
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) 

Бакалавр, 2-й курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 «Міжнародні економічні відносини» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Володіння засадничими положеннями у сфері 

економіки, управління та міжнародних відносин. 

Викладач Паламарчук Тетяна Миколаївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародний економічних відносин та 

європейської інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 10. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів міжнародних 

відносин та моделей їх економічного розвитку. 

РН 12. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та порівнювати 

їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх функціонування. 

РН 24. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, 

економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу 

кон’юнктури світових ринків. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

 

1. Загальнотеоретичні основи міжнародної аналітичної діяльності та міжнародного 

економічного аналізу. 

2. Методологія аналітичної роботи у міжнародній діяльності. 

3. Організація та інформаційне забезпечення міжнародного економічного аналізу.  

4. Факторний аналіз у сфері міжнародних економічних відносин. 

5. Методологічні підходи до обробки інформації при проведенні аналізу зовнішньоекономічної 

діяльності.  

6. Аналіз національного та міжнародного середовища.  

7. Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу суб’єктів міжнародних 

економічних відносин. 

8. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг суб’єктів господарювання у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 



9. Аналіз фінансових результатів міжнародної діяльності та фінансового стану суб’єктів 

міжнародного бізнесу. 

10. Міжнародний економічний аналіз на рівні регіону, галузі, країни. 

11. Аналіз участі підприємств та країн у міжнародних економічних процесах.  

 

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 

 

Європейська інтеграція України 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Європейська інтеграція України 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та 

тенденції розвитку світового господарства, 

особливості реалізації економічної політики та 

світових інтеграційних процесів, у тому числі 

євроатлантичної інтеграції. 

СК 15. Здатність використовувати методи, правила і 

принципи функціонуваняміжнародних економічних 

відносин для розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

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) 

Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з інтеграційної економіки, міжнародної 

економіки, глобальної економіки 

Викладач Зінчук Тетяна Олексіївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, 

механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграційних процесів , у тому числі й євроатлантичної інтеграції.  

РН 22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних 

економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Теоретичні концепції міжнародної економічної інтеграції 

Тема 2. Місце і роль ЄС у світовому господарстві. Порівняння економічних систем 

Тема 3. Етапи і механізми європейської економічної інтеграції 

Тема 4. Зародження та розвиток ідей європейської єдності 

Тема 5. Європейське економічне співтовариство  

Тема 6. Принципи функціонування спільного ринку 

Тема 7. Створення економічного і валютного союзу 

Тема 8. Інституційно-правова будова Європейського Союзу 

Тема 9. Спільні політики ЄС в різних секторах економіки 

Тема 10. Митне та тарифне регулювання в ЄС 

Тема 11. Інноваційно-інвестиційна та галузева політика ЄС 

Тема 12. Економіка країн-членів ЄС: рівень розвитку, спільні та специфічні проблеми 



Тема 13. Економічне співробітництво України з ЄС на сучасному етапі 

Тема 14. 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 

 

Україна в міжнародних інтеграційних процесах 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Україна в міжнародних інтеграційних процесах 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та 

тенденції розвитку світового господарства, 

особливості реалізації економічної політики та 

світових інтеграційних процесів, у тому числі 

євроатлантичної інтеграції. 

СК 15. Здатність використовувати методи, правила і 

принципи функціонуваняміжнародних економічних 

відносин для розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

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, дискусії, аналіз 

ситуаційних вправ 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з інтеграційної економіки, міжнародної 

економіки, міжнародного менеджменту 

Викладач Зінчук Тетяна Олексіївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, 

механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграційних процесів , у тому числі й євроатлантичної інтеграції.  

РН 22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних 

економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Сучасні форми інтернаціоналізації 

Тема 2. Специфіка процесів інтернаціоналізації України 

Тема 3. Передумови інтеграції України до Європейського Союзу 

Тема 4. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС 

Тема 5. Розвиток торговельно-економічних зв'язків з країнами Європи  

Тема 6. Створення зони вільної торгівлі з ЄС 

Тема 7. Перспективи європейської інтеграції України 

Тема 8. Роль транскордонного та міжрегіонального співробітництва у підвищенні економічного 

потенціалу України 

Тема 9. Прикордонне співробітництво як форма регіональної інтеграції 

Тема 10. Формування єврорегіонів за участю України 

Тема 11. Роль транспорту в міжнародних економічних зв’язках України 



Тема 12. Створення в Україні національної мережі міжнародних транспортних коридорів 

Тема 13. Поняття та складові економічної безпеки держави 

Тема 14. Загрози економічній безпеці 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 

 

Міжнародна економічна інтеграція 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Міжнародна економічна інтеграція 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та 

тенденції розвитку світового господарства, 

особливості реалізації економічної політики та 

світових інтеграційних процесів, у тому числі 

євроатлантичної інтеграції. 

СК 15. Здатність використовувати методи, правила і 

принципи функціонуваняміжнародних економічних 

відносин для розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

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 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Базові знання з глобальної економіки, міжнародної 

економіки, міжнародних економічних відносин 

Викладач Зінчук Тетяна Олексіївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, 

механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграційних процесів , у тому числі й євроатлантичної інтеграції. 

РН 22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних 

економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Національні економіки в умовах глобалізації 

Тема 2. Проблеми конкурентоспроможності національних економік 

Тема 3. Суть та еволюція міжнародної економічної інтеграції 

Тема 4. Соціокультурні передумови міжнародної економічної інтеграції 

Тема 5. Європейська економічна інтеграція 

Тема 6. Історія та сучасні напрями міжнародної економічної інтеграції 

Тема 7. Ефекти міжнародної економічної інтеграції 

Тема 8. Аналіз економічних наслідків різних форм регіональної МЕІ 

Тема 9. Інтеграційні процеси країн Східної Європи 

Тема 10. Північноамериканська економічна інтеграція 

Тема 11. Особливості економічної інтеграції в країнах Латинської Америки 

Тема 12. Економічна інтеграція в країнах Азії та інших країнах світу 



Тема 13. Світова глобалізація та сучасні глобальні проблеми 

Тема 14. Механізм включення України у світові інтеграційні процеси 

 
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 

 

Країнознавство 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Країнознавство 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у сфері 

міжнародних відносин у цілому та міжнародних 

економічних, зокрема, а також у процесі 

навчання, що передбачає застосування новітніх 

теорій та методів при здійсненні комплексних 

досліджень світогосподарських зв’язків, 

характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, кейс-стаді, презентаційний 

матеріал 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Усюк Тетяна Вікторівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників 

інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей 

знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності, толерантності 

та поваги до них. 

РН 8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, 

механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових інтеграційних / 

дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції 

РН 12. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та 

порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх 

функціонування. 

РН 16. Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних відносин та 

світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, 

природничими науками. 

РН 21. Розуміти і мати навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері 

міжнародних економічних відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на 

професійному та соціальному рівнях, як державною так і іноземними мовами. 

РН 22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних 

економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 

 



Короткий зміст дисципліни 

Тема 1. Методологічні основи країнознавчих досліджень  

Тема 2. Геополітика, геостратегія та міжнародні організації  

Тема 3. Країни Європи: економіка та міжнародне партнерство  

Тема 4. Азіатські економіки: особливості та розвиток  

Тема 5. Країни Африки: розвиток та перспективи  

Тема 6. Розвиток країн Північної та Південної Америки  

Тема 7. Розвиток країн Австралії та Океанії  

Тема 8. Особливості ведення бізнесу в різних країнах світу  

 

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 

 

Кроскультурний менеджмент 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Кроскультурний менеджмент 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у сфері 

міжнародних відносин у цілому та міжнародних 

економічних, зокрема, а також у процесі 

навчання, що передбачає застосування новітніх 

теорій та методів при здійсненні комплексних 

досліджень світогосподарських зв’язків, 

характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, кейс-стаді, презентаційний 

матеріал 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
Міжнародні економічні відносини, Менеджмент 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Усюк Тетяна Вікторівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин  

та європейської інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників 

інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей 

знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності, толерантності 

та поваги до них. 

РН 8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, 

механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових інтеграційних / 

дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції 

РН 12. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та 

порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх 

функціонування. 

РН 16. Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних відносин та 

світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, 

природничими науками. 

РН 21. Розуміти і мати навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері 

міжнародних економічних відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на 

професійному та соціальному рівнях, як державною так і іноземними мовами. 

РН 22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних 

економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 

 



Короткий зміст дисципліни 

Тема 1. Крос-культурний менеджмент: предмет, історія та методи  

Тема 2. Національні ділові культури.  

Тема 3. Моделі світових ділових культур і національні відзнаки кроскультурних 

підприємницьких комунікацій  

Тема 4. Крос-культурний фактор ділової взаємодії: джерела успіху або невдач в міжнародному 

бізнесі  

Тема 5. Передумови формування крос-культурних підприємницьких комунікацій, їх елементи 

та класифікація  

Тема 6. Бізнес-середовище організації та крос-культурні маркетингові рішення  

Тема 7. Крос-культурна еволюція корпоративних культур і формування корпоративного іміджу  

Тема 8. Кроскультурні розходження в мотивації персоналу. 

Тема 9. Командне управління, лідерство та врегулювання конфліктів в крос-культурних 

комунікаціях  

 

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 

 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 4. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації 

форм міжнародних економічних відносин на мега-, 

макро-, мезо- і мікрорівнях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр  

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

 

Викладач Пивовар Петро Вікторович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні 

теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері 

міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Передумови, принципи та суб’єкти ЗЕД 

Тема 2. Види зовнішньоекономічних операцій 

Тема 3. Митне оформлення та документарне забезпечення ЗЕД 

Тема 4. Поняття та структура зовнішньоекономічного контракту 

Тема 5. Умови доставки товарів при здійсненні ЗЕД 

Тема 6. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічних операцій 

Тема 7. Нетарифне регулювання ЗЕД 

Тема 8. Міжнародні розрахунки та страхування валютних ризиків 

Тема 9. Посередництво в міжнародній торгівлі 

Тема 10. Агроекологічні особливості здійснення зовнішньоекономічної 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 

 

Міжнародні організації 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни «Міжнародні організації» 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та 

тенденції розвитку світового господарства, 

особливості реалізації економічної політики та 

світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у 

тому числі євроатлантичної інтеграції. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292«Міжнародні економічні відносини» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр  

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Данкевич Віталій Євгенович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і 

угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних 

економічних відносин. 

знати 

– організаційний механізм міжнародного та інституційного базису світових господарських 

зв’язків; 

– види міжнародних організацій у системі регулювання міждержавних відносин, у тому числі 

економічної співпраці; 

– структуру, цілі та механізми діяльності міжнародних організацій. 

уміти 

– визначати функції та пріоритети міждержавних організацій; 

– професійно оцінювати конкретну ситуацію в міжнародних організаціях, здійснювати 

політичний та економічний аналіз проблем і перспектив їх розвитку, впливу на міжнародні 

економічні відносини України; 

– використовувати переваги співробітництва з міжнародними організаціями; 

– організувати ефективну взаємодію з міжнародними спеціалізованими (галузевими) 

організаціями у контексті забезпечення національних інтересів і безпеки України, з іншими 

країнами, у тому числі на мікро- та секторальному рівні управління. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Інституційне середовище міжнародного бізнесу 

Тема 2. Механізм функціонування міжнародних організацій 

Тема 3 Міждержавні економічні організації 



Тема 4 Європейський союз 

Тема 5. ООН та міжнародне економічне співробітництво 

Тема 6 Міжнародні валютно-кредитні організації 

Тема 7. Міжнародні організації та регулювання світової торгівлі 

Тема 8. Світова організація торгівлі 

Тема 9. Світовий банк 

Тема 10. Діяльність міжнародних організацій в галузі сільського господарства та екології 

 

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 

 

Регулювання міжнародних економічних відносин 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Регулювання міжнародних економічних відносин 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 1. Здатність виокремлювати характерні ознаки 

та тенденції розвитку світового господарства, 

особливості реалізації економічної політики та 

світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у 

тому числі євроатлантичної інтеграції. СК 6. Здатність 

аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, 

інструменти та принципи регулювання міжнародної 

торгівлі. СК 12. Здатність використовувати 

нормативно-розпорядчі документи та довідкові 

матеріали при здійсненні професійної діяльності у 

сфері міжнародних економічних відносин. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, написання есе 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Базові знання з міжнародних економічних відносин 

Викладач  Ковальчук Олександр Дмитрович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 13. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та 

перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням 

сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі.  

РН 19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і 

угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних 

економічних відносин. 

знати: 

-  систему регулювання зовнішньоекономічної діяльності країни; види, структуру та 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 

-  основні державні органи регулювання міжнародних економічних відносин та їх функції;  

вміти: 

- використовувати тарифний та нетарифний методи регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності; 

- використовувати методи, інструменти та правове забезпечення нетарифного регулювання; 

- використовувати поняття спеціальної (вільної) економічної зони в зовнішньоекономічній 

діяльності; 

- аналізувати правове регулювання міжнародної економічної діяльності. 



 

Короткий зміст дисципліни 

 Тема 1. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності країни. 

 Тема 2. Державне та недержавне регулювання міжнародних економічних відносин. 

 Тема 3. Тарифний та нетарифний методи регулювання. 

 Тема 4. Регулювання міжнародних операцій. 

 Тема 5. Міжнародне інвестування та його види. 

 Тема 6. Регулювання міжнародної економічної діяльності в спеціальних економічних зонах. 

 

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 

 

Міжнародні митні регулятори 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Міжнародні митні регулятори 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та 

тенденції розвитку світового господарства, 

особливості реалізації економічної політики та 

світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у 

тому числі євроатлантичної інтеграції. 

СК 12. Здатність використовувати нормативно-

розпорядчі документи та довідкові матеріали при 

здійсненні професійної діяльності у сфері 

міжнародних економічних відносин. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр  

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Данкевич Віталій Євгенович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 13. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та 

перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням 

сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі.  

РН 19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і 

угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних 

економічних відносин 

знати: 

- види основних документів під час здійснення митного контролю та їх  оформлення;    

- основні принципи, норми та правила тарифного та нетарифного  регулювання ЗЕД; 

- митні режими, що застосовуються при митному оформленні товарів     і   транспортних 

засобів; 

- класифікацію товарів для цілей здійснення митного контролю та  митного оформлення; 

- види податків та зборів, що справляються при митному оформленні товарів і 

транспортних засобів; 

- методи розрахунку митних платежів та зборів та їх застосування    відповідно до митних 

режимів; 

- поняття, види порушень митних правил; 

- порядок накладання відповідальності за порушення митних правил. 

вміти:  



- проводити перевірку дотримання правил митного оформлення товарів; 

- орієнтуватися в діючому законодавстві України та відносинах, що виникають у галузі 

митної справи; 

- складати та розуміти зміст основних документів і юридичних актів, що регулюють 

відносини, які виникають в митній справі та передбачені нормативними актами; 

- визначати митну вартість товару; 

- розраховувати митні платежі та збори виходячи із митної вартості товару.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Історія виникнення митної справи 

Тема 2. Зовнішньоекономічна діяльність  та міжнародні митні регулятори 

Тема 3. Організація міжнародного митного регулювання  

Тема 4. Організація митного контролю 

Тема 5. Документарне забезпечення митного оформлення вантажів 

Тема 6. Митні режими та митне регулювання 

Тема 7. Мито та митні збори 

Тема 8. Правила переміщення через митний кордон товарів, валюти та транспортних засобів 

Тема 9. Основні види митних правопорушень 

Тема 10. Екологічний контроль сільськогосподарської продукції на митниці 

 

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 

 

Регуляторна політика ЄС 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Регуляторна політика ЄС 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та 

тенденції розвитку світового господарства, 

особливості реалізації економічної політики та 

світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у 

тому числі євроатлантичної інтеграції. 

СК 12. Здатність використовувати нормативно-

розпорядчі документи та довідкові матеріали при 

здійсненні професійної діяльності у сфері 

міжнародних економічних відносин. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, виконання 

індивідуального науково-дослідного завдання (ІНДЗ) 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Ковальчук Олександр Дмитрович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин 

та європейської інтеграції 

 

Результати навчання. 

РН 13. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та 

перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням 

сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі.  

РН 19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і 

угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних 

економічних відносин. 

 

Короткий зміст дисципліни. 

 Тема 1. Державне управління в Європейському Союзі. 

Тема 2. Економіко-правовий механізм функціонування Єдиного внутрішнього ринку ЄС.  

 Тема 3. Формування та розвиток європейського валютного простору. 

Тема 4. Регуляторні політики Європейського Союзу по забезпеченню функціонування ринку 

товарів та послуг. 

 Тема 5. Бюджетна політика Європейського Союзу. 

 Тема 6. Соціальна політика ЄС. 

 

Результати оцінювання.  



Поточне усне опитування, дискусія, письмові роботи, самостійні роботи, виконання 

індивідуального науково-дослідного завдання (ІНДЗ), тестові завдання, залік. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Державне регулювання ЗЕД 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Державне регулювання ЗЕД 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та 

тенденції розвитку світового господарства, 

особливості реалізації економічної політики та 

світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у 

тому числі євроатлантичної інтеграції. 

СК 12. Здатність використовувати нормативно-

розпорядчі документи та довідкові матеріали при 

здійсненні професійної діяльності у сфері 

міжнародних економічних відносин. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, написання есе 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Ковальчук Олександр Дмитрович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання 

РН 13. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та 

перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням 

сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі.  

РН 19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і 

угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних 

економічних відносин. 

 знати: нормативно-правове та організаційне забезпечення функціонування і регулювання 

діяльності суб’єктів ЗЕД в Україні; сутність, зміст, основні принципи держаного регулювання 

ЗЕД в Україні та зарубіжних країнах; основні інституції, які розглядають спори, що виникають 

між учасниками зовнішньоекономічної діяльності, та правила, за якими такі спори 

розглядаються. 

 вміти: визначати джерела, норми яких мають застосовуватися до регулювання того чи іншого 

виду зовнішньоекономічної діяльності у кожному конкретному випадку; визначати раціональні 

підходи до вирішення проблем, пов’язаних з державним регулюванням ЗЕД. 

 

Короткий зміст дисципліни.  

Тема. 1. Система регулювання ЗЕД в Україні. 

Тема. 2. Митно-тарифне регулювання ЗЕД 

Тема. 3. Загальнодержавні податки у сфері ЗЕД. 



Тема. 4.  Нетарифне регулювання ЗЕД. 

Тема. 5. Валютне регулювання ЗЕД. 

Тема. 6. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування ЗЕД.  

 

Результати оцінювання. 

 Поточне усне опитування, дискусія, письмові роботи, самостійні роботи, виконання 

індивідуального науково-дослідного завдання (ІНДЗ), тестові завдання, залік. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Друга іноземна мова (польська) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Друга іноземна мова (польська) 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземними мовами. 

СК 14. Здатність спілкуватися на професійному та 

соціальному рівнях з використанням фахової 

термінології, включаючи усну і письмову комунікацію 

державною та іноземними мовами. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 
підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 

тощо) 

Практичні, проблемні заняття  

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
5-8 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Сіваєва Ольга Сергіївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Іноземних мов 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 2. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і 

письмово, фахово використовувати економічну термінологію. 

РН 21. Розуміти і мати навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері 

міжнародних економічних відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на 

професійному та соціальному рівнях, як державною так і іноземними мовами. 

 

Короткий зміст дисципліни 

Тема 1. Jak masz na imię (Зустріч і вітання людей).  

Тема 2. Skąd jesteś (Твоє життя і походження).   

Тема 3. Kim jesteś (Моя робота). 

Тема 4. Moja rodyina (Моя родина). 

Тема 5. Co lubisz robić (Відпочинок і хобі). 

Тема 6. Ulubione jedzenie (Улюблена їжа). 

Тема 7. Mój dzień w pracy (Робочий день).  

Тема 8. Gdzie się spotkamy? (Призначення зустрічі). 

Тема 9. Robimy zakupy (Гроші і покупки). 

 

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 

 

Друга іноземна мова (німецька)  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Друга іноземна мова (німецька)  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземними мовами. 

СК 14. Здатність спілкуватися на професійному та 

соціальному рівнях з використанням фахової 

термінології, включаючи усну і письмову комунікацію 

державною та іноземними мовами. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 
підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 

тощо) 

Практичні, проблемні заняття  

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
5-8 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Рівень володіння німецькою мовою – А1 

Викладач Хант Галина Олександрівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Іноземних мов 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 2. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і 

письмово, фахово використовувати економічну термінологію. 

РН 21. Розуміти і мати навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері 

міжнародних економічних відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на 

професійному та соціальному рівнях, як державною так і іноземними мовами. 

 

Короткий зміст дисципліни 

Тема 1. Wegbeschreibung (Опис шляху).   

Тема 2. Wohnen (Житло).    

Тема 3. In der Stadt (У місті).  

Тема 4. Im Hotel (У готелі).  

Тема 5. Ausbildung (Освіта).  

Тема 6. Gesundheit und Krankheit (Здоров’я).  

Тема 7. Aussehen und Charakter (Зовнішній вигляд та характер).  

Тема 8. Im Haushalt (Домашнє господарство).  

Тема 9. Im Straßenverkehr (Транспортний рух).  

Тема 10. Kleidung (Одяг).  

Тема 11. Wetter (Погода).  

 

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 

 

Світова валютна система 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Основи фінансово-економічного моніторингу 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

СК 4. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації 

форм міжнародних економічних відносин на мега-, 

макро-, мезо- і мікрорівнях. 

СК 7. Здатність аналізувати теорії та механізми 

реалізації міжнародних валютно-фінансових і 

кредитних відносин. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

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

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Повинні знати та розуміти економічні категорії, 

закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та явищами на різних 

рівнях економічних систем.  

Викладач Абрамова Ірина Вородимирівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Фінансів і кредиту 

 

Результати навчання (уміння та навички):   

РН 8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, 

механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових інтеграційних / 

дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції. 

РН 10. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів міжнародних 

відносин та моделей їх економічного розвитку. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Сутність та структура валютної системи, основні її елементи 

Тема 2. Еволюція світової валютної системи 

Тема 3. Теорії валютного курсу 

Тема 4. Сутність та етапи розвитку Європейської монетарної системи 

Тема 5. Регіональні валютні системи 

Тема 6. Валютний ринок та його структура  

Тема 7. Основні валютні операції та їх характеристика 

Тема 8. Міжнародна валютна ліквідність 

Тема 9. Валютний ринок України: етапи розвитку та сучасний стан 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 



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

оцінювання. Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Міжнародна міграція  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Міжнародна міграція 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні завдання у сфері формування професійних 

компетенцій фахівців в системі міжнародних 

економічних відносин 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, семінари 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 «Міжнародні економічні відносини» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з міжнародних економічних відносин 

Викладач Горбачова Ірина Володимирівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

студент повинен знати: 

- предмет і об'єкт міжнародної міграційної політики, його сучасну методологію, 

концептуальні підходи, понятійний апарат; 

- етапи формування та особливості міжнародної міграції в країнах класичної імміграції, 

зарубіжжя та сучасної української держави; 

- специфіку міжнародної міграції в сучасному глобалізованому світі, її місця і ролі у 

загальній системі управління державою; 

- загальні тенденції міжнародної міграційної динаміки та структуру світових переміщень;  

- механізми і форми реалізації міжнародної міграційної політики;  

- основи міграційного законодавства провідних країн світу та української держави. 

студент повинен вміти: 

- вільно орієнтуватися у теоретико-методологічному та практичному інструментаріях 

дослідження міграції населення;  

- аналізувати сучасні міжнародні міграційні процеси за допомогою аналітично-

категоріального апарату економічної науки;  

- користуватися сучасними методиками прогнозування розвитку міграційних процесів у 

світі, і зокрема в Україні;  

- аналізувати загальноприйнятну систему заходів і механізмів регулювання міграції у світі 

та нормативну базу України з питань міграції;  

- виявляти недоліки практичної реалізації міграційної політики в країнах світу; 

- застосовувати на практиці набуті знання з міжнародної міграції. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 



Тема 1. Міжнародна міграція: сутність, теорії, концепції 

Тема 2.  Методологія та методи дослідження міжнародних міграційних процесів 

Тема 3.  Основи міграційної політики в основних світових «імміграційних країнах» 

Тема 4. Особливості національних стратегій міграцій країн-лідерів 

Тема 5. Розвиток міграційних процесів в країнах Центральної та Західної Європи 

Тема 6. Країни балканського регіону в структурі міжнародної міграції 

Тема 7. Міграційна сфера у контексті прав людини. Права мігрантів в світі 

Тема 8. Міжнародні урядові організації і міжнародно-правове регулювання міграційних 

процесів 

Тема 9. Глобальний договір про безпечну, впорядковану і регулярну міграцію 

Тема 10.Проблеми міграційного законодавства і керування міграційними процесами в світі 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку у формі тестування. 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Міжнародний рух капіталу 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Міжнародний рух капіталу 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 2. Здатність використовувати базові категорії та 

новітні теорії, концепції, технології і методи у 

сфері міжнародних економічних відносин з 

урахуванням їх основних форм, застосовувати 

теоретичні знання щодо функціонування та 

розвитку міжнародних економічних відносин. 

СК 4. Здатність обґрунтовувати особливості 

реалізації форм міжнародних економічних 

відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 

СК 7. Здатність аналізувати теорії та механізми 

реалізації міжнародних валютно-фінансових і 

кредитних відносин. 

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) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 “Міжнародні економічні відносини” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з міжнародної діяльності  

Викладач Прокопчук Оксана Андріївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

студент повинен знати: 

 особливості переміщення капіталу в грошовій і товарній формі; 

 вимоги та ризики міжнародного переміщення капіталу; 

 особливості впливу транснаціональних компаній на міжнародний ринок капіталу; 

 особливості залучення іноземного капіталу та його переміщення у різні країни. 

студент повинен вміти: 

 досліджувати національний та світовий ринок підприємницького та позичкового 
капіталу; 

 обирати форми залучення та вкладення іноземного капіталу; 
 здійснювати управління процесом переміщення капіталу закордон; 
 оцінювати вплив іноземних інвестицій на ефективність функціонування 

підприємств та національної економіки в цілому. 
 

Короткий зміст дисципліни: 

1. Фінансова глобалізація і міжнародний рух капіталу 

2. Еволюція міжнародного руху капіталу 



3. Форми міжнародного переміщення капіталу 

4. Міжнародний рух фінансового капіталу  

5. Транснаціоналізація як форма міжнародного руху капіталу 

 

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 

СК 2. Здатність використовувати базові категорії та 

новітні теорії, концепції, технології і методи у сфері 

міжнародних економічних відносин з урахуванням їх 

основних форм, застосовувати теоретичні знання 

щодо функціонування та розвитку міжнародних 

економічних відносин. 

СК 4. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації 

форм міжнародних економічних відносин на мега-, 

макро-, мезо- і мікрорівнях. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

5 семестр  

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Пивовар Петро Вікторович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні 

теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері 

міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Невизначеність, конфліктність та ризик у зовнішньоекономічній діяльності 

Тема 2. Класифікація ризиків зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 3. Кількісний аналіз та оцінювання ризику в зовнішньоекономічній діяльності 

Тема 4. Політичний ризик, валовий внутрішній продукт та зовнішній борг 

Тема 5. Управління валютним ризиком 

Тема 6. Урахування ризику в оцінюванні міжнародних інвестиційних проектів 

Тема 7. Моделювання та управління транспортними ризиками 

 

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 туризм 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Міжнародний туризм 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері міжнародних відносин у 

цілому та міжнародних економічних, зокрема, а також 

у процесі навчання, що передбачає застосування 

новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних 

досліджень світогосподарських зв’язків, 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Загальна 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) 
Бакалавр, 3курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Усюк Тетяна Вікторівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні 

теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері 

міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій. 

РН 10. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів міжнародних 

відносин та моделей їх економічного розвитку. 

РН 13. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та 

перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням 

сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі.  

 

Короткий зміст дисципліни 

1. Логіка міжнародного туризму 

2. Туристичний продукт як об’єкт управління 

3. Ринок туристичних послуг  

4. Маркетинг-менеджмент міжнародного туризму  

5. Управління готельним та ресторанним бізнесом у міжнародному туризмі 

6. Державне регулювання туристичної діяльності в Україні  



 

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 

 

Управління контрактною діяльністю у ЗЕД 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Управління контрактною діяльністю у ЗЕД 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 2. Здатність використовувати базові категорії та 

новітні теорії, концепції, технології і методи у сфері 

міжнародних економічних відносин з урахуванням їх 

основних форм, застосовувати теоретичні знання 

щодо функціонування та розвитку міжнародних 

економічних відносин. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, семінари 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 “Міжнародні економічні відносини” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з міжнародних економічних відносин 

та ЗЕД підприємств 

Викладач Паламарчук Тетяна Миколаївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, 

сучасні теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у 

сфері міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій. 

студент повинен знати: 

 - сутність, форми та особливості управління контрактною діяльністю у 

 ЗЕД; 

 - основні елементи міжнародних договорів; 

 - порядок укладання та правове регламентування міжнародних комерційних угод;  

 - сутність документарних та недокументарних форм розрахунків, їх переваги та недоліки; 

 - види документів, які використовуються при здійсненні міжнародних комерційних 

операцій. 

студент повинен вміти: 

 здійснювати підготовку, укладання та виконання міжнародних комерційних контрактів; 

 розробляти умови контрактів купівлі-продажу при прямому та непрямому методах 

зовнішньої торгівлі; 

 вміло обирати форми міжнародних розрахунків; 

 працювати з документами, що використовуються при управлінні контрактною діяльністю 

у ЗЕД. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних 



завдань):………………………………….. 

1. Поняття «контракт» та його місце у проведенні міжнародних комерційних операцій 

3. Структура і зміст міжнародного комерційного контракту 

4. Класифікація міжнародного комерційного контракту 

5. Виконання міжнародного комерційного контракту 

6. Врегулювання міжнародних комерційних спорів 

7. Умови контрактів купівлі-продажу  

8. Міжнародні торгово-посередницькі угоди 

9. Міжнародні ліцензійні угоди 

 

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 

 

Економіка Європейського Союзу (ЄС) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Економіка Європейського Союзу (ЄС) 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та 

тенденції розвитку світового господарства, 

особливості реалізації економічної політики та 

світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у 

тому числі євроатлантичної інтеграції. 

СК 3. Здатність виявляти особливості 

функціонування середовища міжнародних 

економічних відносин та моделей економічного 

розвитку. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекція, поточне усне опитування, практичні та 

проблемні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з міжнародних економічних відносин 

Викладач Зінчук Тетяна Олексіївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 8. Розуміти, виділяти і описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, 

механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції.  

РН 10. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів міжнародних 

відносин та моделей їх економічного розвитку. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдання) 

Тема 1. Еволюція процесів європейської соціально-економічної інтеграції. 

Тема 2. Державне управління в Європейському Союзі. 

Тема 3. Економіко-правовий механізм функціонування Єдиного внутрішнього ринку ЄЄ 

Тема 4. Формування та розвиток європейського валютного простору 

Тема 5. Регуляторні політики Європейського Союзу по забезпеченню функціонування ринку 

товарів та послуг 

Тема 6. Бюджетна політика ЄС 

Тема 7. Соціальна політика ЄС 

Тема 8. Економіка країн-членів ЄС: рівень розвитку спільні та специфічні проблеми 

Тема 9. Проблеми економіки країн-членів ЄС 

Тема 10. Ефекти міжнародної економічної інтеграції ЄС 

Тема 11. Створення зони вільної торгівлі з ЄС 

Тема 12. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС 



Тема 13. Механізм включення України у ЄС 

Тема 14. Економічне співробітництво України з ЄС на сучасному етапі 

 

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 

 

Конкурентна політика ЄС 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Конкурентна політика ЄС 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 1. Здатність виокремлювати характерні ознаки 

та тенденції розвитку світового господарства, 

особливості реалізації економічної політики та 

світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, 

у тому числі євроатлантичної інтеграції. 

СК 3. Здатність виявляти особливості 

функціонування середовища міжнародних 

економічних відносин та моделей економічного 

розвитку. 

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) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Володіння засадничими положеннями у сфері 

економіки, управління та міжнародних відносин, 

розвитку бізнесу та функціонування 

громадянського суспільства 

Викладач Куцмус Н.аталія Миколаївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 8. Розуміти, виділяти і описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, 

механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції.  

РН 10. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів міжнародних 

відносин та моделей їх економічного розвитку. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Теоретико-методологічні аспекти конкурентної політики 

Історія конкурентної політики ЄС  

Європейська модель та принципи регулювання конкуренції 

Стандарти ЄС у сфері захисту конкуренції 

Правові основи спільної європейської політики у сфері конкуренції  

Конкурентні відносини в економіці країн-членів ЄС 

Конкурентна політика ЄС та євроінтеграційний вибір України 

 

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 

 

Міграційна політика ЄС 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Міграційна політика ЄС 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні завдання у сфері формування 

професійних компетенцій фахівців в системі 

міжнародних економічних відносин 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, семінари 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 «Міжнародні економічні відносини» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з міжнародних економічних відносин 

Викладач Горбачова Ірина Володимирівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

студент повинен знати: 

- предмет і об'єкт міжнародної міграційної політики, його сучасну методологію, концептуальні 

підходи, понятійний апарат; 

- етапи формування та особливості спільної міграційної політики ЄС; 

- специфіку регулювання внутрішньої європейської міграції громадян; 

- законодавство ЄС щодо легальної імміграції з третіх країн та запобігання нелегальній міграції;  

- загальноєвропейські підходи до інтеграції мігрантів;  

- міжнародно-правові стандарти у сфері міграції 

студент повинен вміти: 

- вільно орієнтуватися у теоретико-методологічному та практичному інструментаріях 

дослідження міграції населення;  

- аналізувати сучасні міграційні процеси за допомогою аналітично-категоріального апарату 

економічної науки;  

- користуватися сучасними методиками прогнозування розвитку міграційних процесів в країнах 

ЄС;  

- аналізувати загальноприйнятну систему заходів і механізмів регулювання міграції в ЄС;  

- застосовувати на практиці набуті знання з міграційної політики ЄС 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Сутність та завдання міграційної політики 

Тема 2.  Концепції формування міграційної політики ЄС 

Тема 3.  Основні напрями спільної міграційної політики ЄС 

Тема 4. Регулювання внутрішньої європейської міграції громадян 

Тема 5. Законодавство ЄС щодо легальної імміграції з третіх країн 

Тема 6. Захист кордонів та запобігання нелегальній міграції 



Тема 7. Загальноєвропейські підходи до інтеграції мігрантів 

Тема 8. Зовнішньополітична складова міграційної політики 

Тема 9. Протидія міграційній кризі та напрями удосконалення міграційної політики ЄС 

Тема 10. Міжнародно-правові стандарти у сфері міграції 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку у формі тестування. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Регіональна політика ЄС 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Регіональна політика ЄС 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні завдання у сфері формування 

професійних компетенцій фахівців в системі 

міжнародних економічних відносин 

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) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Володіння засадничими положеннями у сфері 

економіки, управління та міжнародних відносин, 

регіонального розвитку та функціонування 

громадянського суспільства 

Викладач Куцмус Наталія Миколаївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

 

РН 8. Розуміти, виділяти і описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, 

механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції.  

РН 10. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів міжнародних 

відносин та моделей їх економічного розвитку. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Теоретико-методологічні аспекти регіональної політики 

Еволюція регіональної політики ЄС в контексті парадигми згуртування 

Принципи реалізації регіональної політики в ЄС 

Європейська методологія регіональної структуризації  

Регіональна економіка як основа формування європейської регіональної політики  

Структурні фонди ЄС як політичні стейкхолдери регіонального розвитку 

Транскордонне співробітництво ЄС як елемент регіональної політики 

Сучасна модель ЄС для інтегрованого регіонального розвитку 

Політика розвитку сільських регіонів та урбанізації в ЄС 

 

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 

 

Соціальна політика ЄС 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Соціальна політика ЄС 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

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) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Володіння засадничими положеннями у сфері 

економіки, управління та міжнародних відносин, 

соціального розвитку та функціонування 

громадянського суспільства 

Викладач Куцмус Наталія Миколаївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

 

РН 8. Розуміти, виділяти і описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, 

механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції.  

РН 10. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів міжнародних 

відносин та моделей їх економічного розвитку. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Соціальна політика ЄС: еволюція, дизайн та головні очікування 

Європейський стовп соціальних прав – від принципів до дій  

Інституційні рамки та мульти-рівневий менеджмент європейської соціальної політики 

Фінансове забезпечення соціальної політики ЄС 

Європейський сектор суспільні послуг, соціальна інклюзія та захист 

Соціальне згуртування та добробут у ЄС 

Зайнятість та соціальна діяльність 

Соціальна мобільність у ЄС 

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 

 

Геоекономіка та геополітика 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Геоекономіка та геополітика 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя. 

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) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Володіння засадничими положеннями у сфері 

економіки, управління та міжнародних відносин 

Викладач Куцмус Наталія Миколаївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у 

світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на 

них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей 

національного і міжнародного середовища. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Глобалізація як світосистемний феномен.  

Геополітика: сучасний світовий порядок.  

Північноатлантичний регіон в новому світовому порядку.  

Місце та роль Європи в новому світовому порядку.  

Азіатсько-тихоокеанський регіон та Північна Азія в новому світовому порядку.  

Геоекономіка: історія становлення науки.  

Глобальні проблеми розвитку геоекономічного простору.  

Становлення та розвиток геоекономічних систем.  

Геополітичні та геоекономічні інтереси України 

 

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 

 

Глобальна інфраструктура 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Глобальна інфраструктура 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 17. Здатність забезпечувати ефективне 

управління процесом участі у МЕВ суб’єктів мікро-

, мезо- та макрорівня. 

СК 18. Здатність застосовувати методи 

менеджменту та реалізовувати усі його функції у 

процесі розв’язання практичних завдань  

управлінської  діяльності у сфері міжнародної 

діяльності. 

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) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 “Міжнародні економічні відносини” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з економіки та міжнародних 

економічних відносин 

Викладач Прокопчук Оксана Андріївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 26. Володіти навичками ефективного управління міжнародною діяльністю суб’єктів 

мікро-, мезо- та макрорівня. 

РН 27. Бути спроможним здійснювати управлінську  діяльність у сфері міжнародних 

відносин через застосування методів та реалізацію функцій менеджменту. 

студент повинен знати: 

 результати поглиблення міжнародного поділу праці,  

 розширення інтернаціоналізації господарського життя та процесу транснаціоналізації в 

умовах глобалістичних тенденцій економічного розвитку; 

 особливості формування і функціонування підсистеми глобальної інфраструктури.  

студент повинен вміти: 

 аналізувати сучасний стан підсистем глобальної інфраструктури; 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних 

завдань):………………………………….. 

1. Глобальна інфраструктура в системі світового господарства 

2. Глобальна виробнича інфраструктура 

3. Глобальна транспортно-логістична інфраструктура 

4. Глобальна інформаційна інфраструктура 

5. Глобальна фінансова інфраструктура 

6. Глобальна соціальна інфраструктура 



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 маркетинг 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Міжнародний маркетинг 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні завдання у сфері формування 

професійних компетенцій фахівців в системі 

міжнародних економічних відносин. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

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

Лекції, практичні, проектна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач  Зіновчук В.В., Тарасович Л.В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Маркетингу 

 

Результати навчання (уміння та навички): Внаслідок вивчення дисципліни студентами 

повинні бути напрацьовані уміння і навички щодо розробки та імплементації конкретних 

маркетингових рішень щодо міжнародної маркетингової діяльності, у т. ч. відносно моделювання 

стратегічних концепцій його розвитку; виявлення особливостей та застосування необхідних 

методів вивчення економічного, соціально-культурного, політико-правового середовища 

міжнародного маркетингу; використання концептуальних підходів до вибору зарубіжних ринків 

та стратегічного планування міжнародного маркетингу; застосування методики та виявлення 

особливостей проведення міжнародних маркетингових досліджень; формування комплексу 

міжнародного маркетингу з урахуванням іманентних особливостей зарубіжного ринку.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань).  

Міжнародний маркетинг і глобалізація світової економіки. 

Середовище міжнародного маркетингу. 

Маркетингові дослідження міжнародних ринків. 

Реклама та переговорний процес в міжнародному маркетингу. 

Ціноутворення в міжнародному маркетингу. 

Товарна політика в міжнародному маркетингу. 

Канали розподілу в міжнародному маркетингу. 

Стратегія планування міжнародного маркетингу. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Виконання модульних і рубіжних контрольних робіт, індивідуальних робіт, тестових завдань, 

самостійне вивчення студентами окремих тем курсу. Оцінювання навчальних досягнень 

студентів за усіма видами навчальних робіт проводиться за поточним та підсумковим 

контролями. Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 



письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають теоретичні і тестові 

питання у вигляді комплексних контрольних робот. Контроль самостійної роботи проводиться: з 

лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; з індивідуальних завдань – шляхом 

презентації й захисту отриманих результатів; з практичних занять – з допомогою перевірки 

виконаних завдань. Підсумковий семестровий контроль знань проводиться у вигляді заліку.  

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Міжнародна логістика  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Міжнародна логістика 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 17. Здатність забезпечувати ефективне управління 

процесом участі у МЕВ суб’єктів мікро-, мезо- та 

макрорівня. 

СК 18. Здатність застосовувати методи менеджменту 

та реалізовувати усі його функції у процесі 

розв’язання практичних завдань  управлінської  

діяльності у сфері міжнародної логістичної 

діяльності. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, семінари 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 “Міжнародні економічні відносини” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з менеджменту 

Викладач Горбачова Ірина Володимирівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 26. Володіти навичками ефективного управління міжнародною діяльністю суб’єктів мікро-, 

мезо- та макрорівня. 

РН 27. Бути спроможним здійснювати управлінську  діяльність у сфері міжнародних відносин 

через застосування методів та реалізацію функцій менеджменту. 

студент повинен знати: 

- концептуально-понятійні основи та аспекти міжнародної логістики; 

- особливості міжнародної логістичної діяльності на глобальному та регіональному рівнях, в 

діяльності інтеграційних угрупувань, країн, транснаціональних корпорацій. 

студент повинен вміти: 

- застосовувати набуті знання та навички до аналізу міжнародної логістичної діяльності в 

глобальному та регіональному вимірі;  

- визначити місце та завдання України у світовій та європейській транспортно-логістичній 

інтеграції. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних 

завдань):………………………………….. 

1. Сутність та фактори розвитку міжнародної логістики 

2. Організаційні аспекти міжнародної логістики 

3. Міжнародні логістичні ланцюги поставок 

4. Інфраструктура міжнародної логістики 



5. Правове забезпечення міжнародної логістичної діяльності 

6. Митне забезпечення міжнародної логістичної діяльності 

7. Ризики в міжнародній логістиці 

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 

 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 17. Здатність забезпечувати ефективне 

управління процесом участі у МЕВ суб’єктів 

мікро-, мезо- та макрорівня. 

СК 18. Здатність застосовувати методи 

менеджменту та реалізовувати усі його функції у 

процесі розв’язання практичних завдань  

управлінської  діяльності у сфері міжнародної 

діяльності. 

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) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Володіння засадничими положеннями у сфері 

економіки, управління та міжнародних відносин 

Викладач Куцмус Наталія Миколаївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 26. Володіти навичками ефективного управління міжнародною діяльністю суб’єктів мікро-, 

мезо- та макрорівня. 

РН 27. Бути спроможним здійснювати управлінську  діяльність у сфері міжнародних відносин 

через застосування методів та реалізацію функцій менеджменту. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

Методи менеджменту та управлінські рішення у ЗЕД 

Планування зовнішньоекономічних операцій 

Організація діяльності бізнес-субʼєктів на зовнішньому ринку 

Кадрова політика та мотивація працівників у сфері ЗЕД 

Контроль та регулювання ЗЕД 

Інформаційне та програмне забезпечення зовнішньоекономічних операцій 

Транспортна складова технології менеджменту ЗЕД 

Екологічні стандарти в системі менеджменту ЗЕД 

Страхування зовнішньоекономічних ризиків. 

 

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 

 

Практика перекладу  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Практика перекладу  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

СК 12. Здатність використовувати нормативно-

розпорядчі документи та довідкові матеріали при 

здійсненні професійної діяльності у сфері 

міжнародних економічних відносин. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 

тощо) 

Практичні, проблемні заняття  

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
7-й 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Рівень володіння іноземною мовою – А2 

Викладач Хант Галина Олександрівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Іноземних мов 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 2. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і 

письмово, фахово використовувати економічну термінологію. 

РН 19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і 

угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних 

економічних відносин. 

РН 21. Розуміти і мати навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері 

міжнародних економічних відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на 

професійному та соціальному рівнях, як державною так і іноземними мовами. 

 

Короткий зміст дисципліни 

Тема 1. Види перекладу.  

Тема 2. Типи відповідників при перекладі.   

Тема 3. Вибір слова із синонімічного ряду при перекладі. 

Тема 4. Переклад інтернаціоналізмів. 

Тема 5. Переклад слів, що означають специфічні реалії. 

Тема 6. Переклад науково–технічних текстів. 

Тема 7. Передача власних імен та географічних назв при перекладі. 

Тема 8. Порядок слів і структура речення при перекладі 

Тема 9. Переклад конструкцій, які не мають формальних відповідників в українській мові. 

 

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 

 

Дипломатичне листування 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Дипломатична листування 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері міжнародних відносин у 

цілому та міжнародних економічних, зокрема, а також 

у процесі навчання, що передбачає застосування 

новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних 

досліджень світогосподарських зв’язків, 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Загальна 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) 
Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
Міжнародні економічні відносини, Менеджмент, 

Публічне управління та адміністрування 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 
Без обмежень 

Викладач Усюк Тетяна Вікторівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 2. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і 

письмово, фахово використовувати економічну термінологію. 

РН 15. Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між 

суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між 

ними. 

РН 19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і 

угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних 

економічних відносин. 

РН 21. Розуміти і мати навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері 

міжнародних економічних відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на 

професійному та соціальному рівнях, як державною так і іноземними мовами. 

 

Короткий зміст дисципліни 

Тема 1. Поняття дипломатичної мови та дипломатичних документів  

Тема 2. Підписні документи в дипломатичному листуванні  

Тема 3. Сучасні види документів дипломатичного листування  

Тема 4. Документи забезпечення зовнішньополітичних заходів МЗС (візити, консультації, 

переговори)  



Тема 5. Документи договірного характеру.  

Тема 6. Основні види документів внутрішньовідомчого характеру в системі МЗС України  

 

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 

 

Документарне забезпечення ЗЕД 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Документарне забезпечення ЗЕД 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 12. Здатність використовувати нормативно-

розпорядчі документи та довідкові матеріали при 

здійсненні професійної діяльності у сфері 

міжнародних економічних відносин. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, практичні, семінари 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 “Міжнародні економічні відносини” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з української мови, 

зовнішньоекономічної діяльності та її  державного 

регулювання  

Викладач Прокопчук Оксана Андріївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 2. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і 

письмово, фахово використовувати економічну термінологію. 

РН 19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і 

угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних 

економічних відносин. 

студент повинен знати: 

- організаційно-правові основи зовнішньоекономічної діяльності; 

- вимоги та умови укладання міжнародних контрактів; 

- документи у сфері ЗЕД, процедуру їх оформлення та отримання; 

- процедуру митного оформлення різних видів зовнішньоекономічних операцій; 

студент повинен вміти: 

- розробляти та укладати зовнішньоекономічні контракти; 

- готувати первинну документацію у сфері ЗЕД; 

- дотримуватися процедури отримання дозвільних та супроводжуючих документів у сфері 

ЗЕД. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних 

завдань):………………………………….. 

1. Умови здійснення та ліцензування ЗЕД 

2. Договір у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

3. Документальне оформлення експортних операцій 

4. Документальне оформлення імпортних операцій 

5. Документальне оформлення операцій з давальницькою сировиною у сфері 



зовнішньоекономічної діяльності 

6. Особливості бартерних операцій 

7. Особливості документарного забезпечення міжнародної інвестиційної діяльності 

 

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 

 

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні 

операції 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

 

СК 5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та 

моніторинг кон’юнктури світових ринків, оцінювати 

зміни міжнародного середовища та вміти адаптуватися 

до них. 

СК 7. Здатність аналізувати теорії та механізми 

реалізації міжнародних валютно-фінансових і 

кредитних відносин. 

СК 18. Здатність застосовувати методи менеджменту 

та реалізовувати усі його функції у процесі розв’язання 

практичних завдань  управлінської  діяльності у сфері 

міжнародної діяльності. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 
 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 

Повинні знати та розуміти економічні категорії, 

закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та явищами на різних 

рівнях економічних систем.  

Викладач Стойко О. Я. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Фінансів і кредиту 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні 

теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері 

міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій. 

РН 14. Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації 

міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. 

РН 27. Бути спроможним здійснювати управлінську  діяльність у сфері міжнародних відносин 

через застосування методів та реалізацію функцій менеджменту. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Світові валютні системи та їх еволюція. 



Тема 2. Валютні операції на міжнародних ринках. 

Тема 3. Страхування валютного ризику. 

Тема 4. Міжнародні кредитні операції. 

Тема 5. Операції банків на міжнародних ринках позикового капіталу. 

Тема 6. Органiзацiя міжнародних розрахуків. 

Тема 7. Платіжний баланс країни. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Міжнародний фінансовий менеджмент 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Міжнародний фінансовий менеджмент 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

 

СК 5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та 

моніторинг кон’юнктури світових ринків, оцінювати 

зміни міжнародного середовища та вміти адаптуватися 

до них. 

СК 7. Здатність аналізувати теорії та механізми 

реалізації міжнародних валютно-фінансових і 

кредитних відносин. 

СК 18. Здатність застосовувати методи менеджменту 

та реалізовувати усі його функції у процесі розв’язання 

практичних завдань  управлінської  діяльності у сфері 

міжнародної діяльності. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
 

 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 

Теоретичні знання зі сфери фінансів. 

Викладач Куровська Наталія Олександрівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Фінансів і кредиту 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні 

теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері 

міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій. 

РН 14. Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації 

міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. 

РН 27. Бути спроможним здійснювати управлінську  діяльність у сфері міжнародних відносин 

через застосування методів та реалізацію функцій менеджменту. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Теоретичні основи міжнародного фінансового менеджменту  

Тема 2. Управління активами міжнародних компаній 

Тема 3. Управління грошовими потоками міжнародних компаній 



Тема 4. Вартість та оптимізація структури капіталу міжнародних компаній 

Тема 5. Управління прибутком міжнародних компаній 

Тема 6. Управління реальними інвестиціями міжнародних компаній 

Тема 7. Фінансове забезпечення міжнародних інвестиційних проектів  

Тема 8. Управління фінансовими ризиками міжнародних компаній 

Тема 9. Оцінка інвестиційної привабливості міжнародних компаній 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Міжнародні фінансові ринки 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Міжнародні фінансові ринки 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

 

СК 5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та 

моніторинг кон’юнктури світових ринків, оцінювати 

зміни міжнародного середовища та вміти адаптуватися 

до них. 

СК 7. Здатність аналізувати теорії та механізми 

реалізації міжнародних валютно-фінансових і 

кредитних відносин. 

СК 18. Здатність застосовувати методи менеджменту 

та реалізовувати усі його функції у процесі розв’язання 

практичних завдань  управлінської  діяльності у сфері 

міжнародної діяльності. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
 

 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 

Без обмежень 

Викладач Куровська Наталія Олександрівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Фінансів і кредиту 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні 

теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері 

міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій. 

РН 14. Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації 

міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. 

РН 27. Бути спроможним здійснювати управлінську  діяльність у сфері міжнародних відносин 

через застосування методів та реалізацію функцій менеджменту. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Основи функціонування міжнародних фінансових ринків 

Тема 2. Фінансові інструменти на міжнародних фінансових ринках 

Тема 3. Основи діяльності міжнародних фінансових посередників 



Тема 4. Валютні ринки та валютні операції 

Тема 5. Міжнародний ринок капіталів 

Тема 6. Міжнародний кредитний ринок і технології кредитування 

Тема 7. Ринок міжнародних інвестицій 

Тема 8. Міжнародний фондовий ринок 

Тема 9. Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин 

Тема 10. Україна у світовому фінансовому ринку 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Міжнародні транспортні перевезення 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Міжнародні транспортні перевезення 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 17. Здатність забезпечувати ефективне управління 

процесом участі у МЕВ суб’єктів мікро-, мезо- та 

макрорівня. 

СК 18. Здатність застосовувати методи менеджменту 

та реалізовувати усі його функції у процесі 

розв’язання практичних завдань  управлінської  

діяльності у сфері міжнародної логістичної 

діяльності. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

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

робота, проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, семінари 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 “Міжнародні економічні відносини” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з економіки та міжнародних 

економічних відносин 

Викладач Паламарчук Тетяна Миколаївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 26. Володіти навичками ефективного управління міжнародною діяльністю суб’єктів мікро-, 

мезо- та макрорівня. 

РН 27. Бути спроможним здійснювати управлінську  діяльність у сфері міжнародних відносин 

через застосування методів та реалізацію функцій менеджменту. 

 

студент повинен знати: 

загальні закономірності розвитку системи міжнародних перевезень,  

особливості організації міжнародних перевезень різними видами транспорту, 

організаційні схеми міжнародних перевезень, 

економічні аспекти міжнародних перевезень, регіональні особливості розвитку 

транспортної системи,  

правове регулювання міжнародних перевезень різними видами транспорту,  

особливості участі України в міжнародних транспортних перевезеннях. 

студент повинен вміти: 

 аналізувати динамічні якісні зміни у системі міжнародних перевезень різними видами 

транспорту, давати оцінку поточній ситуації у цій сфері;  

 характеризувати сучасний стан, проблеми та перспективи участі України в міжнародних 

транспортних перевезеннях. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

……………………………….. 



1. Транспортні операції у ЗЕД 

2. Транспортні умови контрактів купівлі-продажу 

3. Організація міжнародних перевезень водним транспортом 

4. Організація міжнародних перевезень автомобільним транспортом 

5. Організація міжнародних перевезень залізничним транспортом 

6. Організація міжнародних перевезень повітряним транспортом 

7. Організація міжнародних перевезень трубопровідним транспортом та транзитні 

перевезення 

8. Міжнародні контейнерні перевезення 

9. Транспортно-логістичні системи світу 

10. Ціноутворення, ліцензування та страхування на транспорті 

 

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 

 

Дипломатичний протокол та етикет  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Дипломатичний протокол та етикет 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

Здатність обґрунтовувати доцільність застосування 

правових, економічних та дипломатичних методів 

(засобів) вирішення конфліктних ситуацій на 

міжнародному рівні.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, семінари 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 “Міжнародні економічні відносини” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

8 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання етики та етикету 

Викладач Прокопчук Оксана Андріївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників 

інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей 

знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності, толерантності 

та поваги до них. 

РН 17. Визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, 

обґрунтовувати і застосовувати економічні, юридичні та дипломатичні методи і засоби їх 

вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні інтереси України. 

РН 21. Розуміти і мати навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері 

міжнародних економічних відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на 

професійному та соціальному рівнях, як державною так і іноземними мовами. 

студент повинен знати: 

 загальноприйняті норми міжнародної ввічливості; 

 головні системні положення щодо дипломатичного протоколу та етикету; 

 основні форми та правила організації та участі в офіційних візитах і дипломатичних 

прийомах; 

 правила та вимоги до дипломатичного листування; 

 специфіку дипломатичного спілкування в країнах світу. 

студент повинен вміти: 

 дотримуватися правил та норм дипломатичного протоколу та етикету під час особистого 

спілкування та листування; 



 складати основні види дипломатичних документів, визначати стиль офіційних документів. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних 

завдань):………………………………….. 

1. Суть та історичні етапи становлення дипломатичного протокол 

2. Поняття дипломатичного протоколу,  церемоніалу та етикету 

3. Органи зовнішніх зносин. Протокольна діяльність дипломатичного представництва 

4. Особисті візити дипломатів 

5. Протокольне забезпечення візитів на вищому рівні 

6. Дипломатичні прийоми 

7. Дипломатичне листування 

8.  Міжнародна ввічливість 

9. Специфіка дипломатичного спілкування в країнах світу 

 

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 

 

Стратегія і тактика міжнародних переговорів 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Стратегія і тактика міжнародних переговорів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

Здатність обґрунтовувати доцільність  

застосування правових, економічних та 

дипломатичних методів (засобів) вирішення 

конфліктних ситуацій на міжнародному рівні. 

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) 

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з етикету, міжнародної діяльності  

Викладач Паламарчук Тетяна Миколаївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників 

інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей 

знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності, 

толерантності та поваги до них. 

РН 21. Розуміти і мати навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері 

міжнародних економічних відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на 

професійному та соціальному рівнях, як державною так і іноземними мовами. 

студент повинен знати: 

- основні протокольні вимоги до офіційного спілкування; 

- вимоги до організації різних видів ділових прийомів; 

- поведінкові моделі представників різних країн у різноманітних складних ситуаціях 

міжнародного бізнесу. 

студент повинен вміти: 

- брати участь у ділових переговорах та неформальних розмовах з вітчизняними та 
іноземними партнерами; 

- дотримуватися протокольних норм діловий гардероб та стилю; 
- налагоджувати та підтримувати контакти з представниками різних культурних 



осередків світу. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних 

завдань):………………………………….. 

1. Базові правила ділового етикету 

2. Норми організації та участі у міжнародних переговорах 

3. Етика ділових візитів та прийомів 

4. Зовнішній вигляд ділової людини 

5. Крос-культурна поведінка в бізнесі 

 

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 

 

Комунікативні компетенції дипломата 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Комунікативні компетенції дипломата 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні завдання у сфері формування професійних 

компетенцій фахівців в системі міжнародних 

економічних відносин 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, семінари 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з міжнародних економічних відносин 

Викладач Горбачова Ірина Володимирівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників 

інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей 

знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності, 

толерантності та поваги до них. 

РН 17. Визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, 

обґрунтовувати і застосовувати економічні, юридичні та дипломатичні методи і засоби їх 

вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні інтереси України. 

РН 21. Розуміти і мати навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері 

міжнародних економічних відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на 

професійному та соціальному рівнях, як державною так і іноземними мовами. 

студент повинен знати: 

- сутність комунікативних компетенцій дипломата, сучасну методологію, концептуальні 

підходи, понятійний апарат; 

- специфіку та перелік ключових комунікативних компетенцій дипломата; 

- розуміння поняття дипломатичної мови (усного і письмового варіанту, вербальних та 

невербальних форм) та її ролі у побудові успішного спілкування на міжнародному рівні; 

- основні види дипломатичних текстів, із засадами культури ділового спілкування; 

- стратегії ввічливості, переконання, впливу, методики ведення успішних переговорів та 

зустрічей з метою розвитку офіційних відносин між урядами держав. 

студент повинен вміти: 

- вільно орієнтуватися у теоретико-методологічному та практичному інструментаріях 

формування комунікативних компетенцій дипломата; 



- користуватися мовою залежно від ситуації та якості мовленнєвої особистості дипломатів; 

- аналізувати меседжі дипломатів у публікаціях в соціальних мережах, промовах та 

виступах, міжнародних договорах, вербальних і особистих нотах та в інших 

дипломатичних текстах. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Сутність комунікативних компетенцій дипломата, сучасна методологія, понятійний 

апарат 

Тема 2.  Сучасні підходи до оцінки комунікаційних компетенцій дипломата. Суть 

комунікаційних компетенцій за теоріями  Г. Хамела та К. К. Прахалада. 

Тема 3. Концепції формування комунікативних компетенцій дипломата 

Тема 4. Комунікативні стратегії та тактики спілкування в дипломатичній сфері 

Тема 5. Мовленнєва компетенція дипломата. Методи та інструменти застосування знань мови 

на практиці. Засоби користуватися мовними одиницями 

Тема 6. Сутність предметних компетенцій дипломата 

Тема 7. Формування прагматичних компетенцій та мовленнєво-комунікативних умінь 

дипломата у політичному зовнішньому середовищі  

Тема 8. Соціокультурні компетенції дипломата у сфері міжнародних відносин  

Тема 9. Форми, типи мовлення з урахуванням функціонально-стильових різновидів спеціальних 

органів зовнішніх відносин країн світу 

Тема 10. Сучасні зовнішньополітичні та комунікативні технології в сфері дипломатії 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку у формі тестування. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Митна справа 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни «Митна справа» 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 12. Здатність використовувати нормативно-

розпорядчі документи та довідкові матеріали при 

здійсненні професійної діяльності у сфері 

міжнародних економічних відносин. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

лекції, практичні, командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 Базові знання з зовнішньоекономічної діяльності 

Викладач Данкевич Віталій Євгенович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

знати: 

- види основних документів під час здійснення митного контролю та їх  

оформлення;    

- основні принципи, норми та правила тарифного та нетарифного  регулювання 

ЗЕД; 

- митні режими, що застосовуються при митному оформленні товарів     і   

транспортних засобів; 

- класифікацію товарів для цілей здійснення митного контролю та  митного 

оформлення; 

- види податків та зборів, що справляються при митному оформленні товарів і 

транспортних засобів; 

- методи розрахунку митних платежів та зборів та їх застосування    відповідно до  

митних режимів; 

- поняття, види порушень митних правил; 

- порядок накладання відповідальності за порушення митних правил. 

вміти:  

- проводити перевірку дотримання правил митного оформлення товарів; 

- орієнтуватися в діючому законодавстві України та відносинах, що виникають у галузі 

митної справи; 

- складати та розуміти зміст основних документів і юридичних актів, що регулюють 

відносини, які виникають в митній справі та передбачені нормативними актами; 

- визначати митну вартість товару; 



- розраховувати митні платежі та збори виходячи із митної вартості товару. 

РН 22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних 

економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Історія виникнення митної справи, зовнішньоекономічна діяльність  

та митна справа в Україні 

Тема 2. Організація управління митною справою в Україні. Організація митного контролю 

Тема 3. Документарне забезпечення митного оформлення вантажів 

Тема 4. Митні режими 

Тема 5. Мито та митні збори 

Тема 6. Правила переміщення через митний кордон товарів, валюти та транспортних засобів 

Тема 7. Основні види митних правопорушень 

Тема 8. Екологічний контроль сільськогосподарської продукції на митниці 

 

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 проектів 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Менеджмент міжнародних проектів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 17. Здатність забезпечувати ефективне 

управління процесом участі у МЕВ суб’єктів мікро-

, мезо- та макрорівня. 

СК 18. Здатність застосовувати методи 

менеджменту та реалізовувати усі його функції у 

процесі розв’язання практичних завдань  

управлінської  діяльності у сфері міжнародної 

діяльності. 

 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) 

Бакалавр, 4-ий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 Міжнародні економічні відносини 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

8-ий семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Володіння засадничими положеннями у сфері 

економіки, управління та міжнародних відносин, 

проектної діяльності 

Викладач Куцмус Наталія Миколаївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН6. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність 

колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням 

вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу. 

РН9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні 

теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері 

міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Менеджмент міжнародних проектів: зміст, принципи та завдання. 

Планування проектної діяльності за участі міжнародних партнерів. 

Організаційне забезпечення міжнародної проектної діяльності. 

Пошук джерел фінансування міжнародних проектів. Фандрайзинг. 

Правові аспекти виконання міжнародних проектів в Україні. 

Управління проектними ризиками у міжнародному середовищі. 

Управління проектними командами. 



Міжнародні державні і приватні фонди.  

Реалізація міжнародних проектів у сфері науки та освіти. 

Особливості формування та реалізації міжнародних проектів на сучасному етапі.  

 

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 

 

Міжнародна ризикологія 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни «Міжнародна ризикологія» 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 17. Здатність забезпечувати ефективне 

управління процесом участі у МЕВ суб’єктів мікро-, 

мезо- та макрорівня. 

СК 18. Здатність застосовувати методи менеджменту 

та реалізовувати усі його функції у процесі 

розв’язання практичних завдань  управлінської  

діяльності у сфері міжнародної діяльності. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 

тощо) 

лекції, практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

Міжнародні економічні відносини» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

8 семестр  

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Пивовар Петро Вікторович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

 

Результати навчання (уміння та навички) 

РН 9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні 

теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері 

міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій. 

РН 27. Бути спроможним здійснювати управлінську  діяльність у сфері міжнародних відносин 

через застосування методів та реалізацію функцій менеджменту. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Невизначеність, конфліктність та ризик у зовнішньоекономічній діяльності 

Тема 2. Класифікація ризиків зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 3. Кількісний аналіз та оцінювання ризику в зовнішньоекономічній діяльності 

Тема 4. Політичний ризик, валовий внутрішній продукт та зовнішній борг 

Тема 5. Управління валютним ризиком 

Тема 6. Урахування ризику в оцінюванні міжнародних інвестиційних проектів 

Тема 7. Моделювання та управління транспортними ризиками 

 

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 

 

Управління міжнародною конкурентоспроможністю  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Управління міжнародною конкурентоспроможністю 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 17. Здатність забезпечувати ефективне 

управління процесом участі у МЕВ суб’єктів мікро-, 

мезо- та макрорівня. 

СК 18. Здатність застосовувати методи 

менеджменту та реалізовувати усі його функції у 

процесі розв’язання практичних завдань  

управлінської  діяльності у сфері міжнародної 

діяльності. 

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) 

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 “Міжнародні економічні відносини” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з економіки та менеджменту  

Викладач Прокопчук Оксана Андріївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 27. Бути спроможним здійснювати управлінську  діяльність у сфері міжнародних відносин 

через застосування методів та реалізацію функцій менеджменту. 

студент повинен знати: 

 сутність міжнародної конкурентоспроможності підприємств, галузей, регіонів та 

національних економік в умовах економічної глобалізації; 

 показники та фактори міжнародної конкурентоспроможності підприємств (організацій); 

 типи міжнародних стратегій конкурентної поведінки суб’єктів бізнесу. 

студент повинен вміти: 

 аналізувати кон’юнктуру міжнародних ринків, проводити її моніторинг та 

прогнозування; 

 аналізувати фактори та показники конкурентоспроможності суб’єктів міжнародного 

бізнесу; 

 здійснювати стратегічний аналіз умов розвитку міжнародної економічної діяльності; 

 формувати стратегії міжнародної економічної діяльності підприємства (організації), 

галузі, регіону; 

 розробляти стратегічні заходи для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності 

товарів, послуг, підприємств, галузей, країни; 



 організовувати системи забезпечення міжнародної конкурентоспроможності суб’єктів 

міжнародного бізнесу. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних 

завдань):………………………………….. 

Тема 1. Сучасні теорії конкуренції 

Тема 2. Сутність та рівні  міжнародної конкурентоспроможності. 

Тема 3. Діагностика конкурентного середовища. 

Тема 4. Міжнародна конкурентоспроможність національних економік. 

Тема 5. Конкурентоспроможність галузей у світовому господарстві. 

Тема 6. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства: міжнародне конкурентне 

середовище компанії. 

Тема 7. Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку. 

Тема 8. Стратегічне управління міжнародною конурентоспроможністю. 

 

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 

 

Соціальна відповідальність міжнародного бізнесу  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

Назва дисципліни Управління міжнародною конкурентоспроможністю 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 17. Здатність забезпечувати ефективне 

управління процесом участі у МЕВ суб’єктів мікро-, 

мезо- та макрорівня. 

СК 18. Здатність застосовувати методи 

менеджменту та реалізовувати усі його функції у 

процесі розв’язання практичних завдань  

управлінської  діяльності у сфері міжнародної 

діяльності. 

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) 

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

292 “Міжнародні економічні відносини” 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Базові знання з міжнародного бізнесу  

Викладач Зінчук Тетяна Олексіївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 27. Бути спроможним здійснювати управлінську  діяльність у сфері міжнародних відносин 

через застосування методів та реалізацію функцій менеджменту. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних 

завдань):………………………………….. 

Тема 1. Соціальна політика та проблеми соціального соціуму: світові підходи 

Тема 2. Соціальний діалог та взаємодія влади, бізнесу і громадянського суспільства 

Тема 3. Відповідальний сталий бізнес в контексті світових практик 

Тема 4. Соціальна відповідальність бізнесу: еволюція формування та зміна пріоритетів 

Тема 5. Сфери колективної соціальної відповідальності за міжнародними нормами та 

стандартами 

Тема 6. Корпоративна соціальна відповідальність вертикально інтегрованих структур 

аграрного бізнесу як умова сталого розвитку 

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. 
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