
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 

 “МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” 

Кафедра / 

викладач, 

якої буде 

викладати 

дисципліну 

Назва 

дисципліни 

Назва загальної 

компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, 

практики, 

командна 

робота, 

семінар, 

проектна 

робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги 

до студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

2-ий семестр 

МЕВ та ЄІ 

/  

Усюк Т.В. 

Бренд-

менеджмент 

міжнародних 

компаній 

ЗК4. Здатність мотивувати 

людей та рухатися до 

спільної мети 

СК2. Здатність 

встановлювати цінності, 

бачення, місію, цілі та 

критерії, за якими 

організація визначає 

подальші напрями 

розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні 

стратегії та плани 

СК10. Здатність до 

управління організацією 

та її розвитком. 

ПРН 3. Проектувати 

ефективні системи 

управління 

організаціями; 

ПРН 4. 

Обґрунтовувати та 

управляти проектами, 

генерувати 

підприємницькі ідеї; 

ПРН 5. Планувати 

діяльність організації 

в стратегічному та 

тактичному розрізах. 

 

Лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота 

Магістр,  

1-ий курс,  

2-ий семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Знання з 

менеджменту, 

менеджменту 

ЗЕД, 

маркетингу 

МЕВ та ЄІ 

/ 

Глобальні 

бізнес-стратегії 

Здатність встановлювати 

цінності, бачення, місію, 

Навички критично 

осмислювати, 

Лекції, 

практичні, 

Магістр,  

1-ий курс,  

073 

“Менеджмент” / 

Базові знання з 

міжнародної 



Горбачова 

І.В. 

цілі та критерії, за якими 

організація визначає 

подальші напрями 

розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні 

стратегії та плани. 

 Вміння розробляти 

стратегії розвитку 

суб’єкта міжнародного 

бізнесу та забезпечувати 

їх реалізацію в глобальній 

економіці. 

вибирати та 

використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах. 

Уміння планувати 

діяльність організації 

в стратегічному та 

тактичному розрізах. 

командна 

робота, семінар 

2-ий семестр ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

економіки, 

глобальної 

економіки 

МЕВ та ЄІ 

/  

Куцмус  

Н.М. 

Міжнародний 

екологічний 

менеджмент 

ЗК5. Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів);  

ЗК6. Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність); 

ЗК7. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

ПРН 6. Мати навички 

прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення 

реалізації 

управлінських рішень 

в непередбачуваних 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, етичні 

міркування та 

соціальну 

відповідальність; 

ПРН 14. Оцінювати 

перспективи, загрози і 

обмеження у розвитку 

глобальних та 

транснаціональних 

компаній. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

проектна 

робота, 

брейнштормінг, 

case-study 

Магістр, 

1-ий курс,  

2-ий семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Володіння 

засадничими 

положеннями 

у сфері 

економіки, 

управління та 

міжнародного 

бізнесу 

МЕВ та ЄІ 

/  

Менеджмент 

міжнародних 

ЗК2. Здатність до 

спілкуватися з 

ПРН 7. 

Організовувати та 

Лекції, 

практичні 

Магістр, 

1-ий курс 

073 

“Менеджмент” / 

Володіння 

засадничими 



Горбачова 

І.В. 

логістичних 

ланцюгів 

представниками інших 

професійних груп 

різного рівня (з 

експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності); 

ЗК6. Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність);  

ЗК7. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

здійснювати 

ефективні комунікації 

всередині колективу, з 

представниками 

різних професійних 

груп та в 

міжнародному 

контексті; 

ПРН 8. Застосовувати 

спеціалізоване 

програмне забезпечення 

та інформаційні системи 

для вирішення задач 

управління 

організацією. 

заняття 2-и1 семестр ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

положеннями 

у сфері 

економіки, 

управління та 

міжнародного 

бізнесу 

МЕВ та ЄІ 

/ 

Пивовар 

П.В, 

Міжнародний 

інноваційний 

менеджмент  

ЗК6. Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність); 

СК7. Здатність розробляти 

проекти, управляти ними, 

виявляти ініціативу та 

підприємливість. 

ПРН 3. Проектувати 

ефективні системи 

управління 

організаціями; 

ПРН 13. Вміти 

планувати і 

здійснювати 

інформаційне, 

методичне, 

матеріальне, фінансове 

та кадрове 

забезпечення 

організації 

(підрозділу). 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 

1-ий курс 

2-и1 семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Володіння 

засадничими 

положеннями 

у сфері 

економіки, 

управління та 

міжнародного 

бізнесу 

МЕВ та ЄІ 

/ 

Прокопчук 

О.А. 

Міжнародний 

інвестиційний 

менеджмент 

СК1. Здатність обирати та 

використовувати 

концепції, методи та 

інструментарій 

менеджменту, в тому 

ПРН 1. Критично 

осмислювати, 

вибирати та 

використовувати 

необхідний науковий, 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар 

Магістр,  

1-ий курс,  

2-ий семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

фінансів та 

менеджменту 



числі у відповідності до 

визначених цілей та 

міжнародних стандартів; 

СК4. Здатність до 

ефективного 

використання та розвитку 

ресурсів організації; 

СК10. Здатність до 

управління організацією 

та її розвитком. 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

ПРН 14. Оцінювати 

перспективи, загрози і 

обмеження у розвитку 

глобальних та 

транснаціональних 

компаній. 

МЕВ та ЄІ 

/ 

Усюк Т.В. 

Інституціо-

налізація 

міжнародного 

бізнесу 

ЗК7. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

СК 12. Вміння 

організовувати діяльність 

міжнародних компаній, 

управляти 

транснаціональними 

колективами в умовах 

кроскультурного 

дивергентного 

середовища 

ПРН 13. Вміти 

планувати і 

здійснювати 

інформаційне, 

методичне, 

матеріальне, 

фінансове та кадрове 

забезпечення 

організації 

(підрозділу); 

ПРН 14. Оцінювати 

перспективи, загрози і 

обмеження у розвитку 

глобальних та 

транснаціональних 

компаній. 

Лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота 

Магістр,  

1-ий курс,  

2-ий семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Знання з 

інституційної 

економіки, 

глобальної 

економіки, 

міжнародного 

бізнесу. 

МЕВ та ЄІ 

/  

Куцмус 

Н.М. 

Масштабування 

та інтернаціо-

налізація 

міжнародного 

бізнесу 

ЗК5. Здатність діяти на 

основі етичних міркувань 

(мотивів);  

ЗК6. Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність); 

ЗК7. Здатність до 

ПРН 6. Мати навички 

прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення 

реалізації 

управлінських рішень 

Лекції, практичні 

заняття,  

проектна робота, 

брейнштормінг, 

case-study 

Магістр,  

1-ий курс,  

2-ий семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Володіння 

засадничими 

положеннями 

у сфері 

економіки, 

управління та 



абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

в непередбачуваних 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, етичні 

міркування та 

соціальну 

відповідальність; 

ПРН 14. Оцінювати 

перспективи, загрози і 

обмеження у розвитку 

глобальних та 

транснаціональних 

компаній. 

міжнародного 

бізнесу 

МЕВ та ЄІ 

/ 

Ковальчук 

О.Д. 

Цифрова 

економіка 

СК 4. Здатність до 

ефективного 

використання та 

розвитку ресурсів 

організації. 

СК 9. Здатність 

аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати 

ефективні управлінські 

рішення та забезпечувати 

їх реалізацію. 

РН 8. Застосовувати 

спеціалізоване 

програмне 

забезпечення та 

інформаційні системи 

для вирішення задач 

управління 

організацією. 

РН 13. Вміти 

планувати і 

здійснювати 

інформаційне, 

методичне, 

матеріальне, 

фінансове та кадрове 

забезпечення 

організації 

(підрозділу). 

Лекції, практичні 

заняття,  

проектна робота, 

брейнштормінг, 

case-study 

Магістр,  

1-ий курс,  

2-ий семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

основ 

економіки, 

економічної 

теорії, макро- та 

мікроекономіки, 

менеджменту, 

основ 

інформаційних 

технологій, 

циклу 

комп’ютерних 

наук 

МЕВ та ЄІ 

/ 

Паламарчук 

Міжнародний 

консалтинг 

Здатність розв’язувати 

складні задачі і проблеми 

у сфері міжнародного 

Критично 

осмислювати, 

вибирати та 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

Магістр,  

1-ий курс,  

2-ий 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

Володіння 

засадничими 

положеннями 



Т.М. менеджменту або у 

процесі навчання, що 

передбачає проведення 

досліджень та/або 

здійснення інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

Здатність до спілкуватися 

з представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах. 

Ідентифікувати 

проблеми в організації 

та обґрунтовувати 

методи їх вирішення. 

Вміти планувати і 

здійснювати 

інформаційне, 

методичне, 

матеріальне, 

фінансове та кадрове 

забезпечення 

організації 

(підрозділу); 

Оцінювати 

перспективи, загрози і 

обмеження у розвитку 

глобальних та 

транснаціональних 

компаній. 

семінар, 

командна 

робота 

семестр “Міжнародний 

менеджмент” 

у сфері 

міжнародного 

менеджменту 

та 

міжнародного 

бізнесу 

МЕВ та ЄІ 

/  

Данкевич 

В.Є. 

Блокчейн 

технології в 

міжнародному 

бізнесі 

Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій; 

 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

Критично 

осмислювати, 

вибирати та 

використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар 

Магістр,  

1-ий курс,  

2-ий 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

використання 

інформаційних 

та 

комунікаційни

х технологій, 

міжнародної 



синтезу інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

Оцінювати 

перспективи, загрози і 

обмеження у розвитку 

глобальних та 

транснаціональних 

компаній. 

економіки 

Право-

знавства  

/ 

Бучинська 

А.Й. 

Право 

міжнародних 

договорів  

Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні;  

Здатність до спілкуватися 

з представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів 

економічної діяльності); 

Організовувати та 

здійснювати ефективні 

комунікації всередині 

колективу, з 

представниками різних 

професійних груп та в 

міжнародному 

контексті; 

Оцінювати 

перспективи, загрози і 

обмеження у розвитку 

глобальних та 

транснаціональних 

компаній. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар 

Магістр,  

1-ий курс,  

2-ий 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

міжнародного 

права, 

глобальної 

економіки 

МЕВ та ЄІ 

/ 

Горбачова 

І.В. 

Соціальний 

капітал ТНК 

Здатність до ефективного 

використання та розвитку 

ресурсів організації. 

Вміння організовувати 

діяльність міжнародних 

компаній, управляти 

транснаціональними 

колективами в умовах 

кроскультурного 

дивергентного 

Навички 

організовувати та 

здійснювати 

ефективні комунікації 

всередині колективу, з 

представниками 

різних професійних 

груп та в 

міжнародному 

контексті. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар 

Магістр,  

1-ий курс,  

2-ий семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

менеджменту, 

соціології, 

міжнародних 

економічних 

відносин 



середовища. Уміння 

демонструвати 

лідерські навички та 

вміння працювати у 

команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на 

їх поведінку для 

вирішення 

професійних задач. 

Маркетингу 

 / 

Тарасович 

Л.В. 

Рекламний та 

GR-

менедмжент у 

міжнародному 

бізнесі 

ЗК1. Здатність 

проведення досліджень 

на відповідному рівні. 

СК5. Здатність 

створювати та 

організовувати 

ефективні комунікації в 

процесі управління. 

СК12. Вміння розробляти 

стратегії розвитку 

суб’єкта міжнародного 

бізнесу та забезпечувати 

їх реалізацію в глобальній 

економіці. 

ПРН 5. Планувати 

діяльність організації 

в стратегічному та 

тактичному розрізах. 

ПРН 14. Оцінювати 

перспективи, загрози і 

обмеження у розвитку 

глобальних та 

транснаціональних 

компаній. 

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар 

Магістр,  

1-ий курс,  

2-ий семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Володіння 

засадничими 

положеннями 

у сфері 

економіки, 

менеджменту 

та маркетингу 

МЕВ та ЄІ 

/ 

Горбачова 

І.В. 

Кризовий 

менеджмент 

міжнародних 

компаній 

 

Здатність обирати та 

використовувати 

концепції, методи та 

інструментарій 

менеджменту, в тому 

числі у відповідності до 

визначених цілей та 

міжнародних стандартів. 

Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати 

Навички критично 

осмислювати, 

вибирати та 

використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар 

Магістр,  

1-ий курс,  

2-ий семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

менеджменту, 

фінансового 

менеджменту, 

міжнародної 

економіки 



ефективні управлінські 

рішення та забезпечувати 

їх реалізацію. 

Здатність до управління 

організацією та її 

розвитком. 

Уміння 

ідентифікувати 

проблеми в організації 

та обґрунтовувати 

методи їх вирішення. 

 Навички прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення 

реалізації 

управлінських рішень 

в непередбачуваних 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, етичні 

міркування та 

соціальну 

відповідальність. 

 Уміння оцінювати 

перспективи, загрози і 

обмеження у розвитку 

глобальних та 

транснаціональних 

компаній. 

МЕВ та ЄІ / 

Опалов О.А. 

Фінансовий 

менеджмент 

міжнародних 

компаній 

Здатність розв’язувати 

складні задачі і проблеми 

у сфері міжнародного 

менеджменту або у 

процесі навчання, що 

передбачає проведення 

досліджень та/або 

здійснення інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

Критично 

осмислювати, 

вибирати та 

використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

семінар, 

проектна 

робота 

Магістр,  

1-ий курс,  

2-ий 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Володіння 

засадничими 

положеннями 

у сфері 

фінансового та 

міжнародного 

менеджменту 



Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

Мати навички 

прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення 

реалізації 

управлінських рішень 

в непередбачуваних 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, етичні 

міркування та 

соціальну 

відповідальність. 

Оцінювати 

перспективи, загрози і 

обмеження у розвитку 

глобальних та 

транснаціональних 

компаній. 

3-ій семестр 

МЕВ та ЄІ 

/ 

Зінчук Т.О. 

Сталий 

розвиток 

СК4. Здатність до 

ефективного 

використання та розвитку 

ресурсів організації; 

СК9. Здатність 

аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати 

ефективні управлінські 

рішення та забезпечувати 

їх реалізацію; 

СК12. Вміння розробляти 

стратегії розвитку 

суб’єкта міжнародного 

ПРН 2. 

Ідентифікувати 

проблеми в 

організації та 

обґрунтовувати 

методи їх 

вирішення; 

ПРН 6. Мати 

навички прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення 

реалізації 

управлінських 

рішень в 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

семінар, 

проектна 

робота 

Магістр,  

2-ий курс,  

3-ій 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

макро-та 

мікроекономіки,  

глобальної 

економіки, 

міжнародних 

економічних 

відносин 



бізнесу та забезпечувати 

їх реалізацію в глобальній 

економіці. 

непередбачуваних 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, 

етичні міркування 

та соціальну 

відповідальність; 

ПРН 14. Оцінювати 

перспективи, загрози і 

обмеження у розвитку 

глобальних та 

транснаціональних 

компаній. 

МЕВ та ЄІ 

/ 

Паламарчук 

Т.М. 

Міжнародний 

інжиніринг 

Здатність розв’язувати 

складні задачі і проблеми 

у сфері міжнародного 

менеджменту або у 

процесі навчання, що 

передбачає проведення 

досліджень та/або 

здійснення інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

Здатність до спілкуватися 

з представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів 

економічної діяльності);. 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

Обґрунтовувати та 

управляти проектами, 

генерувати 

підприємницькі ідеї. 

Мати навички 

прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення 

реалізації 

управлінських рішень 

в непередбачуваних 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, етичні 

міркування та 

соціальну 

відповідальність. 

Організовувати та 

здійснювати 

ефективні комунікації 

всередині колективу, з 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

семінар, 

командна 

робота 

Магістр,  

2-ий курс,  

3-ій 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Володіння 

засадничими 

положеннями 

у сфері 

міжнародного 

менеджменту 

та 

міжнародного 

бізнесу 



представниками 

різних професійних 

груп та в 

міжнародному 

контексті. 

МЕВ та ЄІ 

/ 

Зінчук Т.О. 

Інтеграційна 

економіка 

СК2. Здатність 

встановлювати цінності, 

бачення, місію, цілі та 

критерії, за якими 

організація визначає 

подальші напрями 

розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні 

стратегії та плани; 

СК11. Вміння 

організовувати діяльність 

міжнародних компаній, 

управляти 

транснаціональними 

колективами в умовах 

кроскультурного 

дивергентного 

середовища; 

СК12. Вміння розробляти 

стратегії розвитку 

суб’єкта міжнародного 

бізнесу та забезпечувати 

їх реалізацію в глобальній 

економіці. 

ПРН 4. 

Обґрунтовувати та 

управляти проектами, 

генерувати 

підприємницькі ідеї; 

ПРН 5. Планувати 

діяльність організації 

в стратегічному та 

тактичному розрізах; 

ПРН 14. Оцінювати 

перспективи, загрози і 

обмеження у розвитку 

глобальних та 

транснаціональних 

компаній. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

семінар, 

проектна 

робота 

Магістр,  

2-ий курс,  

3-ій 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

макро-та 

мікроекономіки, 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

менеджменту 

ЗЕД 

Психології 

/ 

Журавльова 

Л.П. 

Психологія 

лідерства 

Здатність до спілкуватися 

з представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів 

Організовувати та 

здійснювати 

ефективні комунікації 

всередині колективу, з 

представниками 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар 

Магістр,  

2-ий курс,  

3-ій 

семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

психології 



економічної діяльності); 

Здатність мотивувати 

людей та рухатися до 

спільної мети; 

різних професійних 

груп та в 

міжнародному 

контексті; 

Забезпечувати 

особистий 

професійний розвиток 

та планування 

власного часу; 

МЕВ та ЄІ 

/ 

Пивовар 

П.В. 

Ризик-

менеджмент в 

міжнародних 

компаніях 

Здатність обирати та 

використовувати 

концепції, методи та 

інструментарій 

менеджменту, в тому 

числі у відповідності до 

визначених цілей та 

міжнародних стандартів. 

Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати 

ефективні управлінські 

рішення та забезпечувати 

їх реалізацію. 

Уміння осмислювати, 

вибирати та 

використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах. 

Навички 

ідентифікувати 

проблеми в організації 

та обґрунтовувати 

методи їх вирішення. 

Уміння оцінювати 

перспективи, загрози і 

обмеження у розвитку 

глобальних та 

транснаціональних 

компаній. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар 

Магістр,  

2-ий курс,  

3-ій семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

міжнародної 

економіки, 

глобальної 

економіки, 

економетрики 

МЕВ та ЄІ 

/ 

Горбачова 

І.В. 

Паблік-

рілейшнс 

Здатність створювати та 

організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління. 

Уміння 

організовувати та 

здійснювати 

ефективні комунікації 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар 

Магістр,  

2-ий курс,  

3-ій семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

Базові знання з 

менеджменту, 

маркетингу, 

міжнародної 



Здатність 

використовувати 

психологічні технології 

роботи з персоналом. 

всередині колективу, з 

представниками 

різних професійних 

груп та в 

міжнародному 

контексті. 

Уміння 

демонструвати 

лідерські навички та 

вміння працювати у 

команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на 

їх поведінку для 

вирішення 

професійних задач. 

менеджмент” економіки 

МЕВ та ЄІ 

/ 

Данкевич 

В.Є. 

Глобальна 

фінансова 

безпека 

 

Здатність до спілкуватися 

з представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів 

економічної діяльності); 

Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій; 

Проектувати 

ефективні системи 

управління 

організаціями; 

Оцінювати 

перспективи, загрози і 

обмеження у розвитку 

глобальних та 

транснаціональних 

компаній. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар 

Магістр,  

2-ий курс,  

3-ій семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

фінансів, 

міжнародної 

економіки 

МЕВ та ЄІ 

/ 

Ковальчук 

О.Д. 

Міжнародний 

аграрний 

менеджмент  

СК 1. Здатність 

обирати та 

використовувати 

концепції, методи та 

інструментарій 

менеджменту, в тому 

числі у відповідності 

до визначених цілей та 

міжнародних 

РН 3. Проектувати 

ефективні системи 

управління 

організаціями; 

РН 13. Вміти 

планувати і 

здійснювати 

інформаційне, 

методичне, 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар 

Магістр,  

2-ий курс,  

3-ій семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

менеджменту, 

аграрної 

економіки, 

міжнародної 

економіки та 

фінансів 



стандартів. 

СК 9. Здатність 

аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати 

ефективні управлінські 

рішення та забезпечувати 

їх реалізацію. 

матеріальне, 

фінансове та кадрове 

забезпечення 

організації 

(підрозділу). 

 

МЕВ та ЄІ 

/ 

Прокопчук 

О.А. 

Страхування в 

міжнародному 

бізнесі 

СК1. Здатність обирати та 

використовувати 

концепції, методи та 

інструментарій 

менеджменту, в тому 

числі у відповідності до 

визначених цілей та 

міжнародних стандартів; 

СК9. Здатність 

аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати 

ефективні управлінські 

рішення та забезпечувати 

їх реалізацію. 

ПРН 1. Критично 

осмислювати, 

вибирати та 

використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах; 

ПРН 14. Оцінювати 

перспективи, загрози і 

обмеження у розвитку 

глобальних та 

транснаціональних 

компаній. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар 

Магістр,  

2-ий курс,  

3-ій семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

міжнародного 

менеджменту 

МЕВ та ЄІ 

/ 

Пивовар 

П.В. 

Міжнародний 

трансфер 

технологій 

ЗК4. Здатність 

мотивувати людей та 

рухатися до спільної 

мети; 

СК4. Здатність до 

ефективного 

використання та розвитку 

ресурсів організації; 

ПРН 4. 

Обґрунтовувати та 

управляти 

проектами, 

генерувати 

підприємницькі ідеї; 

ПРН 14. Оцінювати 

перспективи, загрози і 

обмеження у розвитку 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, семінар 

Магістр,  

2-ий курс,  

3-ій семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

міжнародного 

менеджменту 



глобальних та 

транснаціональних 

компаній. 

МЕВ та ЄІ 

/ 

Паламарчук 

Т.М. 

Стратегія і 

тактика 

міжнародних 

переговорів 

Здатність розв’язувати 

складні задачі і проблеми 

у сфері міжнародного 

менеджменту або у 

процесі навчання, що 

передбачає проведення 

досліджень та/або 

здійснення інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

Здатність до спілкуватися 

з представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

Здатність діяти на основі 

етичних міркувань 

(мотивів).  

Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). 

Організовувати та 

здійснювати 

ефективні комунікації 

всередині колективу, з 

представниками 

різних професійних 

груп та в 

міжнародному 

контексті. 

Вміти спілкуватись в 

професійних і 

наукових колах 

державною та 

іноземною мовами. 

Демонструвати 

лідерські навички та 

вміння працювати у 

команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на 

їх поведінку для 

вирішення 

професійних задач. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

семінар, 

командна 

робота 

Магістр,  

2-ий курс,  

3-ій семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Володіння 

засадничими 

положеннями 

у сфері 

міжнародного 

менеджменту, 

міжнародних 

економічних 

відносин та 

міжнародного 

права 

МЕВ та ЄІ 

/ 

Ковальчук 

О.Д. 

Міжнародна 

стандартизація 

та сертифікація 

СК 1. Здатність 

обирати та 

використовувати 

концепції, методи та 

інструментарій 

менеджменту, в тому 

числі у відповідності 

до визначених цілей та 

міжнародних 

РН 2. Ідентифікувати 

проблеми в організації 

та обґрунтовувати 

методи їх вирішення. 

РН 6. Мати навички 

прийняття, 

обґрунтування та 

забезпечення 

реалізації 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

семінар, 

командна 

робота 

Магістр,  

2-ий курс,  

3-ій семестр 

073 

“Менеджмент” / 

ОП 

“Міжнародний 

менеджмент” 

Базові знання з 

менеджменту, 

міжнародної 

економіки, 

права 



стандартів. 

СК4. Здатність до 

ефективного 

використання та розвитку 

ресурсів організації. 

управлінських рішень 

в непередбачуваних 

умовах, враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, етичні 

міркування та 

соціальну 

відповідальність. 

 


