
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

ОП «Міжнародні економічні відносини» 

Кафедра / 

викладач, 

якої буде 

викладати 

дисципліну 

НАЗВА дисципліни Назва загальної 

компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуютьс

я (лекції, 

практики, 

командна 

робота, 

семінар, 

проектна 

робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Освітні

й рівень 

та курс, 

семестр 

 

Спеціальніс

ть, для якої 

пропонуєтьс

я 

дисципліна 

Вхідні вимоги до 

студентів, які 

хочуть обрати 

дисципліну 

4 семестр 

МЕВ та ЄІ / 

Т.О. Зінчук 
Європейська 

інтеграція України 

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 

функціонуваняміжнародни

х економічних відносин 

для розвитку 

зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

РН 8. Розуміти, виділяти й 

описувати нові явища, 

процеси й тенденції 

глобального розвитку, 

механізми й інструменти 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграцій

них процесів , у тому числі 

й євроатлантичної 

інтеграції. 

РН 22. Застосовувати 

відповідні методи, правила 

і принципи функціонування 

міжнародних економічних 

відносин для розвитку 

зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінар, 

проектна 

робота 

Бакалавр, 

2 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

інтеграційної 

економіки, 

міжнародної 

економіки, 

глобальної 

економіки 

МЕВ та ЄІ / 

Т.М. 

Паламарчук 

Міжнародний 

економічний аналіз 

СК 4. Здатність 

обґрунтовувати 

особливості реалізації 

РН 10. Ідентифіковувати та 

виокремлювати 

особливості 

лекції, 

практичні, 

командна 

Бакалавр, 

2 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

економіки та 

міжнародних 



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. 

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. 

робота, 

семінар, 

проектна 

робота 

економічних 

відносин 

МЕВ та ЄІ / 

Т.О. Зінчук 
Україна в міжнародних 

інтеграційних 

процесах 

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 

функціонуваняміжнародни

х економічних відносин 

для розвитку 

РН 8. Розуміти, виділяти й 

описувати нові явища, 

процеси й тенденції 

глобального розвитку, 

механізми й інструменти 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграцій

них процесів , у тому числі 

й євроатлантичної 

інтеграції. 

РН 22. Застосовувати 

відповідні методи, правила 

і принципи функціонування 

міжнародних економічних 

відносин для розвитку 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінар, 

проектна 

робота 

Бакалавр, 

2 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

інтеграційної 

економіки, 

міжнародної 

економіки, 

глобальної 

економіки 



зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

МЕВ та ЄІ / 

Т.О. Зінчук 
Міжнародна 

економічна інтеграція 

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 

функціонуваняміжнародни

х економічних відносин 

для розвитку 

зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

РН 8. Розуміти, виділяти й 

описувати нові явища, 

процеси й тенденції 

глобального розвитку, 

механізми й інструменти 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграцій

них процесів , у тому числі 

й євроатлантичної 

інтеграції. 

РН 22. Застосовувати 

відповідні методи, правила 

і принципи функціонування 

міжнародних економічних 

відносин для розвитку 

зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінар, 

проектна 

робота 

Бакалавр, 

2 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

інтеграційної 

економіки, 

міжнародної 

економіки, 

глобальної 

економіки 

МЕВ та ЄІ / 

Т.В. Усюк 
Країнознавство 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. 

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 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінар, 

проектна 

робота 

Бакалавр, 

2 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 



етикету у сфері 

міжнародних економічних 

відносин, враховуючи 

особливості 

міжкультурного 

спілкування на 

професійному та 

соціальному рівнях, як 

державною так і 

іноземними мовами. 

МЕВ та ЄІ / 

Т.В. Усюк 
Кроскультурний 

менеджмент 

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. 

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. 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінар, 

проектна 

робота 

Бакалавр, 

2 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 



МЕВ та ЄІ /  

П.В. 

Пивовар 

Зовнішньоекономічна 

діяльність 

підприємств 

СК 4. Здатність 

обґрунтовувати 

особливості реалізації 

форм міжнародних 

економічних відносин на 

мега-, макро-, мезо- і 

мікрорівнях. 

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 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінар, 

проектна 

робота 

Бакалавр, 

2 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 

 

МЕВ та ЄІ /  

 В.Є. 

Данкевич 

Міжнародні організації СК 1. Здатність 

виокремлювати характерні 

ознаки та тенденції 

розвитку світового 

господарства, особливості 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграці

йних процесів, у тому 

числі євроатлантичної 

інтеграції. 

Розуміти та застосовувати 

чинне законодавство, 

міжнародні нормативні 

документи і угоди, 

довідкові матеріали, чинні 

стандарти і технічні умови 

тощо у сфері міжнародних 

економічних відносин. 

. 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінар, 

проектна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр

, 

2 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних 

відносин 

МЕВ та ЄІ / 

Ковальчук 

О.Д. 

Регулювання 

міжнародних 

економічних відносин 

СК 1. Здатність 

виокремлювати характерні 

ознаки та тенденції 

розвитку світового 

господарства, особливості 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграці

йних процесів, у тому 

Засвоєння механізмів 

формування, організації, 

планування та 

регулювання міжнародних 

економічних відносин 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

написання 

есе, 

виконання 

індивідуальн

ого науково-

Бакалавр

, 2 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних 

відносин 



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. 

дослідного 

завдання 

МЕВ та ЄІ /  

 В.Є. 

Данкевич 

Міжнародні митні 

регулятори 

СК 1. Здатність 

виокремлювати характерні 

ознаки та тенденції 

розвитку світового 

господарства, особливості 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграці

йних 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. 

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. 

лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінар, 

проектна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 



МЕВ та ЄІ / 

О.Д. 

Ковальчук  

Регуляторна політика 

ЄС 

СК 1. Здатність 

виокремлювати характерні 

ознаки та тенденції 

розвитку світового 

господарства, особливості 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграці

йних 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. 

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 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

написання 

есе, 

виконання 

індивідуальн

ого науково-

дослідного 

завдання 

Бакалавр

, 2 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних 

відносин 

МЕВ та ЄІ / 

О.Д. 

Ковальчук  

Державне регулювання 

ЗЕД 

СК 1. Здатність 

виокремлювати характерні 

ознаки та тенденції 

розвитку світового 

господарства, особливості 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграці

йних процесів, у тому 

числі євроатлантичної 

інтеграції. 

СК 12. Здатність 

використовувати 

нормативно-розпорядчі 

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. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

написання 

есе, 

виконання 

індивідуальн

ого науково-

дослідного 

завдання 

Бакалавр

, 2 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних 

відносин 



документи та довідкові 

матеріали при здійсненні 

професійної діяльності у 

сфері міжнародних 

економічних відносин. 

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 

5 семестр 

Іноземних 

мов / О.С. 

Сіваєва  

Друга іноземна мова 

(польська) 

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. 

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. 

Практичні, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр

, 3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 

Іноземних 

мов / Г.О. 

Хант  

Друга іноземна мова 

(німецька) 

ЗК 6. Здатність 

спілкуватися іноземними 

мовами. 

СК 14. Здатність 

спілкуватися на 

професійному та 

соціальному рівнях з 

використанням фахової 

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 

Практичні, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр

, 3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Рівень володіння 

німецькою мовою 

– А1 



термінології, включаючи 

усну і письмову 

комунікацію державною та 

іноземними мовами. 

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. 

Фінансів і 

кредиту / 

І.В. 

Абрамова  

Світова валютна 

система 

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. 

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. 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Бакалавр

, 3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Знання та 

розуміння 

економічних 

категорій, 

законіви, 

причинно-

наслідкових та 

функціональних 

зв’язків, які 

існують між 

процесами та 

явищами на різних 

рівнях 

економічних 

систем. 

МЕВ та ЄІ / 

І.В. 

Горбачова  

Міжнародна міграція Здатність працювати у 

міжнародному середовищі 

РН 9. Розуміти і вміти 

застосовувати, відповідно 

до інших вимог освітньої 

програми, сучасні теорії 

та методи розв’язання 

спеціалізованих складних 

задач і практичних 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінар 

Бакалавр

, 3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних 

відносин 



проблем у сфері 

міжнародної торгівлі 

товарами та послугами, 

міжнародного руху 

капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та 

кредитних відносин, 

мобільності людських 

ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій. 

МЕВ та ЄІ / 

О.А. 

Прокопчук  

Міжнародний рух 

капіталу 

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. 

Здатність обґрунтовувати 

особливості реалізації 

форм міжнародних 

економічних відносин на 

мега-, макро-, мезо- і 

мікрорівнях. 

Здатність аналізувати 

теорії та механізми 

реалізації міжнародних 

валютно-фінансових і 

кредитних відносин. 

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. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінари 

Бакалавр

, 3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних 

відносин 

МЕВ та ЄІ / 

П.В. 

Пивовар 

Міжнародний 

трансфер технологій 

СК 2. Здатність 

використовувати базові 

категорії та новітні теорії, 

РН 9. Розуміти і вміти 

застосовувати, відповідно 

до інших вимог освітньої 

Лекції, 

практичні, 

командна 

Бакалавр

, 3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних 



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. 

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. 

робота, 

семінари 

відносин 

МЕВ та ЄІ / 

Т.В. Усюк 
Міжнародний туризм 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 світогос-

подарських зв’язків, 

характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю умов. 

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 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінари 

Бакалавр

, 3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень. 



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. 

МЕВ та ЄІ / 

Паламарчук 

Т.М. 

Управління 

контрактною 

діяльністю у ЗЕД 

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. 

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. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінари 

Бакалавр

, 3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних 

відносин, ЗЕД 

підприємств 

МЕВ та ЄІ / 

Т.О. Зінчук 
Економіка ЄС СК 1. Здатність 

виокремлювати характерні 

РН 8. Розуміти, виділяти і 

описувати нові явища, 

Лекції, 

практичні, 

Бакалавр

, 3 курс 

Міжнародні 

економічні 

Базові знання з 

міжнародних 



ознаки та тенденції 

розвитку світового 

господарства, особливості 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграці

йних процесів, у тому 

числі євроатлантичної 

інтеграції. 

СК 3. Здатність виявляти 

особливості 

функціонування 

середовища міжнародних 

економічних відносин та 

моделей економічного 

розвитку. 

процеси й тенденції 

глобального розвитку, 

механізми й інструменти 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграці

йних процесів, у тому 

числі та євроатлантичної 

інтеграції. 

РН 10. Ідентифіковувати та 

виокремлювати 

особливості 

функціонування суб’єктів 

міжнародних відносин та 

моделей їх економічного 

розвитку. 

командна 

робота, 

семінари 

відносини економічних 

відносин 

МЕВ та ЄІ / 

Н.М. 

Куцмус  

Конкурентна політика 

ЄС 

СК 1. Здатність 

виокремлювати характерні 

ознаки та тенденції 

розвитку світового 

господарства, особливості 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграці

йних процесів, у тому 

числі євроатлантичної 

інтеграції. 

СК 3. Здатність виявляти 

особливості 

функціонування 

середовища міжнародних 

економічних відносин та 

моделей економічного 

розвитку. 

РН 8. Розуміти, виділяти і 

описувати нові явища, 

процеси й тенденції 

глобального розвитку, 

механізми й інструменти 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграці

йних процесів, у тому 

числі та євроатлантичної 

інтеграції. 

РН 10. Ідентифіковувати та 

виокремлювати 

особливості 

функціонування суб’єктів 

міжнародних відносин та 

моделей їх економічного 

розвитку. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

проектна 

робота, 

брейнштормі

нг, case-study 

Бакалав

р, 3 

курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Володіння 

засадничими 

положеннями у 

сфері економіки, 

управління та 

міжнародних 

відносин, розвитку 

бізнесу та 

функціонування 

громадянського 

суспільства 

МЕВ та ЄІ / 

І.В. 

Горбачова  

Міграційна політика 

ЄС 

Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

РН 8. Розуміти, виділяти і 

описувати нові явища, 

процеси й тенденції 

Лекції, 

практичні, 

командна 

Бакалавр

, 3 курс 
Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних 



завдання у сфері 

формування професійних 

компетенцій фахівців в 

системі міжнародних 

економічних відносин 

глобального розвитку, 

механізми й інструменти 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграці

йних процесів, у тому 

числі та євроатлантичної 

інтеграції. 

РН 10. Ідентифіковувати та 

виокремлювати 

особливості 

функціонування суб’єктів 

міжнародних відносин та 

моделей їх економічного 

розвитку. 

робота, 

семінар 

відносин 

МЕВ та ЄІ /  

 Н.М. 

Куцмус 

Регіональна політика 

ЄС 

Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

завдання у сфері 

формування професійних 

компетенцій фахівців в 

системі міжнародних 

економічних відносин 

РН 8. Розуміти, виділяти і 

описувати нові явища, 

процеси й тенденції 

глобального розвитку, 

механізми й інструменти 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграці

йних процесів, у тому 

числі та євроатлантичної 

інтеграції. 

РН 10. Ідентифіковувати та 

виокремлювати 

особливості 

функціонування суб’єктів 

міжнародних відносин та 

моделей їх економічного 

розвитку. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

проектна 

робота, 

брейнштормі

нг, case-study 

Бакалавр

, 3 курс 
Міжнародні 

економічні 

відносини 

Володіння 

засадничими 

положеннями у 

сфері економіки, 

управління та 

міжнародних 

відносин, 

регіонального 

розвитку та 

функціонування 

громадянського 

суспільства 

МЕВ та ЄІ / 

Н.М. 

Куцмус 

Соціальна політика ЄС Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 

РН 8. Розуміти, виділяти і 

описувати нові явища, 

процеси й тенденції 

глобального розвитку, 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

проектна 

Бакалавр

, 3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Володіння 

засадничими 

положеннями у 

сфері економіки, 



громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в Україні. 

механізми й інструменти 

реалізації економічної 

політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграці

йних процесів, у тому 

числі та євроатлантичної 

інтеграції. 

РН 10. Ідентифіковувати та 

виокремлювати 

особливості 

функціонування суб’єктів 

міжнародних відносин та 

моделей їх економічного 

розвитку. 

робота, 

брейнштормі

нг, case-study 

управління та 

міжнародних 

відносин, 

соціального 

розвитку та 

функціонування 

громадянського 

суспільства 

6 семестр 

МЕВ та ЄІ /  

 Н.М. 

Куцмус 

Геоекономіка та 

геополітика 

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. 

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. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

проектна 

робота, 

брейнштормі

нг, case-study 

Бакалавр

, 3-ій 

курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Володіння 

засадничими 

положеннями у 

сфері економіки, 

управління та 

міжнародних 

відносин 

МЕВ та ЄІ /  Глобальна СК 17. Здатність РН 26. Володіти Лекції, Бакалавр Міжнародні Базові знання з 



О.А. 

Прокопчук 
інфраструктура 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. 

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. 

практичні, 

командна 

робота, 

семінар 

, 3 курс економічні 

відносини 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин 

Марке-

тингу /   

В.В. 

Зіновчук, 

Л.В.Тарасов

ич  

Міжнародний 

маркетинг 

Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

завдання у сфері 

формування професійних 

компетенцій фахівців в 

системі міжнародних 

економічних відносин. 

РН 27. Бути спроможним 

здійснювати управлінську  

діяльність у сфері 

міжнародних відносин 

через застосування методів 

та реалізацію функцій 

менеджменту. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінар 

Бакалавр

, 3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 

МЕВ та ЄІ /  

І.В. 

Горбачова 

Міжнародна логістика 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 

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. 

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінар 

Бакалавр

, 3 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

менеджменту 



діяльності. 

МЕВ та ЄІ /  

 Н.М. 

Куцмус 

Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

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. 

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. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

проектна 

робота, 

брейнштормі

нг, case-study 

Бакалавр

, 3-ій 

курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Володіння 

засадничими 

положеннями у 

сфері економіки, 

управління та 

міжнародних 

відносин 

7 семестр 

Іноземних 

мов / Г.О. 

Хант 

Практика перекладу СК 12. Здатність 

використовувати 

нормативно-розпорядчі 

документи та довідкові 

матеріали при здійсненні 

професійної діяльності у 

сфері міжнародних 

економічних відносин. 

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 

Практичні, 

проблемні 

заняття 

Бакалав

р, 4-ій 

курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Рівень володіння 

іноземною мовою 

– А2 



відносин, враховуючи 

особливості 

міжкультурного 

спілкування на 

професійному та 

соціальному рівнях, як 

державною так і 

іноземними мовами. 

МЕВ та ЄІ /  

Т.В. Усюк 
Дипломатичне 

листування 

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. 

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 

Лекції, 

практичні, 

кейс-стаді 

Бакалавр

, 4-курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 



міжнародних економічних 

відносин, враховуючи 

особливості 

міжкультурного 

спілкування на 

професійному та 

соціальному рівнях, як 

державною так і 

іноземними мовами. 

МЕВ та ЄІ / 

О.А. 

Прокопчук  

Документарне 

забезпечення ЗЕД 

СК 12. Здатність 

використовувати 

нормативно-розпорядчі 

документи та довідкові 

матеріали при здійсненні 

професійної діяльності у 

сфері міжнародних 

економічних відносин. 

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. 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота, 

семінари 

Бакалавр

, 4 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

української мови, 

зовнішньоекономіч

ної діяльності та її  

державного 

регулювання 

Фінансів і 

кредиту /  

О. Я. 

Стойко  

Міжнародні кредитно-

розрахункові та 

валютні операції  

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. 

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 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Бакалавр

, 4 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

 

Знання та 

розуміння 

економічних 

категорій, законів, 

причинно-

наслідкових та 

функціональних 

зв’язків, які 

існують між 

процесами та 

явищами на різних 

рівнях 



СК 18. Здатність 

застосовувати методи 

менеджменту та 

реалізовувати усі його 

функції у процесі 

розв’язання практичних 

завдань  управлінської  

діяльності у сфері 

міжнародної діяльності. 

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. 

економічних 

систем. 

Фінансів і 

кредиту / 

Н.О. 

Куровська  

Міжнародний 

фінансовий 

менеджмент 

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 

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, 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Бакалавр

, 4 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Теоретичні знання 

зі сфери фінансів 



завдань  управлінської  

діяльності у сфері 

міжнародної діяльності. 

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. 

Фінансів і 

кредиту / 

Н.О. 

Куровська 

Міжнародні фінансові 

ринки 

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. 

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 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Бакалавр

, 4 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 



здійснювати управлінську  

діяльність у сфері 

міжнародних відносин 

через застосування методів 

та реалізацію функцій 

менеджменту. 

МЕВ та ЄІ / 

Т.М. 

Паламарчук 

Міжнародні 

транспортні 

перевезення 

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. 

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. 

 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота, 

семінари 

бакалавр Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин 

8 семестр 

МЕВ та ЄІ / 

О.А. 

Прокопчук  

Дипломатичний 

протокол та етикет 

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 

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 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота, 

семінари 

Бакалавр

, 4 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання 

етики та етикету 



(засобів) вирішення 

конфліктних ситуацій на 

міжнародному рівні. 

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. 

МЕВ та ЄІ / 

Т.М. 

Паламарчук  

Стратегія і тактика 

міжнародних 

переговорів 

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 

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 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінар 

Бакалавр

, 4 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

етикету, 

зовнішньоекономіч

ної діяльності  



доцільність застосування 

правових, економічних та 

дипломатичних методів 

(засобів) вирішення 

конфліктних ситуацій на 

міжнародному рівні. 

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. 

МЕВ та ЄІ / 

І.В. 

Горбачова 

Комунікативні 

компетенції 

дипломата 

Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

завдання у сфері 

формування професійних 

компетенцій фахівців в 

системі міжнародних 

економічних відносин 

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 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінар 

 

Бакалавр

, 4 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародних 

економічних 

відносин 



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. 

МЕВ та ЄІ / 

В.Є. 

Данкевич 

Митна справа СК 12. Здатність 

використовувати 

нормативно-розпорядчі 

документи та довідкові 

матеріали при здійсненні 

професійної діяльності у 

сфері міжнародних 

економічних відносин. 

РН 22. Застосовувати 

відповідні методи, правила 

і принципи функціонування 

міжнародних економічних 

відносин для розвитку 

зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінар 

Бакалавр

, 4 курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

зовнішньоекономіч

ної діяльності  

МЕВ та ЄІ / 

Н.М. 

Куцмус 

Менеджмент 

міжнародних проєктів 

СК 17. Здатність 

забезпечувати ефективне 

управління процесом 

участі у МЕВ суб’єктів 

мікро-, мезо- та 

макрорівня. 

СК 18. Здатність 

застосовувати методи 

менеджменту та 

Планувати, організовувати, 

мотивувати, оцінювати та 

підвищувати 

результативність 

колективної праці, 

здійснювати дослідження в 

групі під керівництвом 

лідера, з урахуванням вимог 

та особливостей сьогодення 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

проектна 

робота, 

брейнштормі

нг, case-study 

Бакалавр

, 4-ий 

курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Володіння 

засадничими 

положеннями у 

сфері економіки, 

управління та 

міжнародних 

відносин, 

проектної 

діяльності 



реалізовувати усі його 

функції у процесі 

розв’язання практичних 

завдань  управлінської  

діяльності у сфері 

міжнародної діяльності. 

в умовах обмеженості часу. 

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. 

МЕВ та ЄІ / 

П.В. 

Пивовар 

Міжнародна 

ризикологія 

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. 

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 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

проектна 

робота, 

брейнштормі

нг, case-study 

Бакалавр

, 4-ий 

курс 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Без обмежень 



міжнародних відносин 

через застосування 

методів та реалізацію 

функцій менеджменту. 

МЕВ та ЄІ / 

О.А. 

Прокопчук  

Управління 

міжнародною 

конкурентоспроможні

стю 

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. 

РН 27. Бути спроможним 

здійснювати управлінську  

діяльність у сфері 

міжнародних відносин 

через застосування методів 

та реалізацію функцій 

менеджменту. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінар 

бакалавр Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

менеджменту 

МЕВ та ЄІ / 

Т.О. Зінчук  
Соціальна 

відповідальність 

міжнародного бізнесу 

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. 

РН 27. Бути спроможним 

здійснювати управлінську  

діяльність у сфері 

міжнародних відносин 

через застосування методів 

та реалізацію функцій 

менеджменту. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

семінар 

бакалавр Міжнародні 

економічні 

відносини 

Базові знання з 

міжнародного 

бізнесу 

 


