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Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
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ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

керівника 

та членів 

проєктної 

групи 

Найменування 

посади (для 

сумісників - 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Науковий 

ступінь, шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації, 

вчене звання, 

за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Стаж 

науково- 

педагогічної 

та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про 

наукову діяльність 

(основні публікації за 

напрямом, науково-

дослідна робота, 

участь у 

конференціях і 

семінарах, робота з 

аспірантами та 

докторантами, 

керівництво 

науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

Керівник проєктної групи 

Дзюба 

Павло 

Валерійович 

Професор 

кафедри 

міжнародних 

фінансів НН 

ІМВ КНУ імені 

Тараса 

Шевченка 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2002 р.; магістр 

міжнародних 

економічних відносин, 

перекладач з 

англійської мови 

Доктор 

економічних 

наук, 08.00.02 – 

світове 

господарство і 

міжнародні 

економічні 

відносини; тема 

дисертації 

«Еволюція 

парадигми 

міжнародного 

портфельного 

інвестування», 

2018; доцент 

19 років Автор понад 180 

наукових та навчально-

методичних публікацій 

з проблематики 

міжнародних 

інвестицій, 

міжнародних фінансів 

та МЕВ у цілому (у т.ч. 

підручника з грифом 

МОН «Міжнародний 

інвестиційний 

менеджмент», 2011; 

монографії «Сучасна 

теорія міжнародного 

портфельного 

2021 – Університет 

фінансів, 

страхування, 

бізнесу, 

підприємництва та 

інновацій, Софія, 

Болгарія 

(сертифікат № 

BG/VUZF/730-

2021). 

 

 

2021 – Науково-

освітній 

консорціум, 

Кельце, Польща 



кафедри 

міжнародних 

фінансів 

інвестування: 

структура та 

детермінанти 

розвитку», 2017; 

підручника 

«Міжнародні 

портфельні інвестиції», 

2016; співавтор 

підручника з грифом 

МОН «Міжнародні 

фінанси», 2008; 

співавтор підручника 

«Основи міжнародних 

фінансів», 2014 та ін.) 

Автор 14-ти наукових 

публікацій за 

кордоном. 

Учасник більш як 40 

наукових конференцій, 

симпозіумів та круглих 

столів. Здійснює 

керівництво 

аспірантами. 

(сертифікат 

20210113). 

 

 

2021, 2020 – 

Викладання в 

Коледжі вищої 

освіти Чу Хаї, 

Гонконг, Китай 

(статус «Visiting 

Associate 

Professor») 

 

 

2011 – Інститут 

світової економіки 

і міжнародних 

відносин НАН 

України. 

 

 

2005 – Вища школа 

Лессіус, 

Антверпен, Бельгія 

(міжнародний 

проєкт TEMPUS 

«Вивчення 

міжнародних 

фінансів в 

українських 

університетах» № 

CD_JEP-22039-

2001). 

 



 

2004 – Університет 

імені Джона 

Муреса, Ліверпуль, 

Велика Британія 

(міжнародний 

проєкт TEMPUS 

«Вивчення 

міжнародних 

фінансів в 

українських 

університетах» № 

CD_JEP-22039-

2001). 

 

(7) 2003 – 

Університет 

Айова, США 

(статус «Visiting 

Scholar»). 

Члени проєктної групи 

Намонюк 

Василь 

Євгенович 

Доцент 

кафедри 

міжнародних 

фінансів НН 

ІМВ КНУ імені 

Тараса 

Шевченка 

Волинський державний 

університет імені Лесі 

Українки, факультет 

міжнародних відносин, 

2005; спеціаліст з 

міжнародних 

економічних відносин, 

перекладач 

Кандидат 

економічних 

наук, 08.00.02 – 

«Світове 

господарство і 

міжнародні 

економічні 

відносини», 

Тема дисертації 

-«Транскордонні 

злиття і 

16 років Автор понад 70 

наукових та навчально-

методичних публікацій 

з проблематики 

міжнародного 

інвестування, розвитку 

фінансової складової 

світової економіки та 

міжнародних 

економічних відносин 

(у т.ч. автор 

навчального посібника 

11-15 жовтня 2021 

р. – Університет 

Авейру 

(Португалія), 

Лекції з 

мікроекономіки, 

міжнародної 

економіки. 

Сертифікат 

 

2021 – Викладання 

в Коледжі вищої 



поглинання 

банків в умовах 

глобальної 

конкуренції», 

2008, доцент 

кафедри 

міжнародних 

фінансів 

«Податковий 

менеджмент 

міжнародного 

підприємства», 2017, 

співавтор навчальних 

посібників 

«Міжнародні фінанси», 

2014, «Світова 

економіка», 2015, 

2017). 

Учасник понад 20 

фахових і 

спеціалізованих 

міжнародних науково-

практичних та 

науково-теоретичних 

конференцій 

освіти Чу Хаї, 

Гонконг, Китай 

(статус «Visiting 

Associate 

Professor») 

 

19-23 квітня 2021 

р. - Mykolas 

Romeris University. 

Викладання курсу 

«Commercialization 

of Innovation», 

Сертифікат. 

 

24-30 вересня 2020 

р. –China 

Association for 

Science and 

Technology, 

викладання курсу 

«How to test idea 

for startup?”, 

Сертифікат. 

 

06-17 травня 2019 

р. – Університет 

Ерлангена 

Нюрнберга ім. 

Фрідріха-

Александра (ФРН) 

(Викладання курсу 

англійською 

мовою  «Military 

Conflicts and 



Economic 

Development» 6 

годин за 

програмою 

Еразмус+) – 

Сертифікат. 

 

19-23 листопада 

2018 р. – 

Університет м. Печ 

(Угорщина),  

Викладання курсу 

англійською 

мовою  «Tax 

Management in 

MNEs» за 

програмою 

Еразмус+) – 

Сертифікат. 

 

09-13 квітня 2018 

р. – Анатолійський 

університет 

(Туреччина), 

Викладання курсу 

англійською 

мовою  «Ukraine 

and Turkey Trade 

Cooperation» за 

програмою 

Еразмус+) – 

Сертифікат. 

 

09.11.2017-



10.11.2017 - 

Національний банк 

України (курс 

«Практичні 

аспекти 

формування та 

реалізації 

монетарної 

політики НБУ») – 

Сертифікат, 

 

ДВНЗ «Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана», 

довідка про 

проходження 

стажування та 

підвищення 

кваліфікації», 2017 

р. Сертифікат 

 

23-24 квітня 2016 

р. - Навчальний 

курс 

«Мікроекономіка: 

інсайдерський 

погляд на фірми, 

ринки та державне 

регулювання». 

Сертифікат. 

 

10-16 травня 2015 



р. – Університет 

Ондокуз Маїс 

(Туреччина) 

Викладання курсу 

англійською 

мовою «Economies' 

Transition of East-

European 

Countries», 

Mevlana Exchange 

program, 

сертифікат. 

 

28-29 грудня 2015 

р. – Київська 

школа економіки. 

Навчальний курс 

«Україна: 

інсайдерський 

погляд на 

макроекономіку, 

центральний банк 

та монетарну 

політику». 

Сертифікат. 

 

21-22 грудня 2010 

р. – Українська 

економічна студія, 

тренінг 

«Податковий 

кодекс. Зміна 

системи та 

принципів 



оподаткування». 

Сертифікат 

Фаренюк 

Наталія 

Вікторівна 

Доцент 

кафедри 

міжнародних 

фінансів НН 

ІМВ КНУ імені 

Тараса 

Шевченка 

КНУ імені Тараса 

Шевченка, 1998; 

економіст -

міжнародник, 

перекладач-референт з 

німецької мови, 

спеціалізація 

«Управління 

зовнішньоекономічною 

діяльністю» 

Кандидат 

економічних 

наук, 08.02.03 - 

Організація 

управління, 

планування і 

регулювання 

економікою», 

тема дисертації 

«Регулювання 

ринків цінних 

паперів у 

країнах з 

перехідною 

економікою», 

2002, доцент 

кафедри 

міжнародних 

фінансів 

20 Автор понад 40 

наукових та навчально-

методичних праць з 

питань міжн. фінанс. 

ринків, міжн. валютно-

кредит. відносин. Осн. 

праці: Global Economy: 

Issues and Challenges of 

Post-Crisis 

Development: 

монографія, 2014 (у 

співавт.), Інтеграція 

України у європейські 

політичні, економічні, 

правові та 

інформаційні системи: 

Монографія, 2006 (у 

співавт.),  

1)Інтенсивний курс 

«Практичні 

аспекти 

формулювання та 

реалізації 

монетарної 

політики», 

Національний банк 

України, 17-

18.05.17, Київ 

(стажування). 

 

2)Програма 

«Вивчення 

міжнародних 

фінансів в 

українських 

університетах», 

Університет 

Lessius School м. 

Антверпен, 

Королівство 

Бельгія /Lessius 

School Antwerp, 

Belgium ( Project « 

Study of 

International 

Finance in 

Ukrainian 



Universities» of the 

TEMPUS program 

November-

December 2004 

 

3)Дипломатична 

Академія України, 

довідка про 

проходження 

стажування та 

підвищення 

кваліфікації, 

2014 р. 

 

Матей 

Василь 

Васильович 

Доцент 

кафедри 

міжнародних 

фінансів НН 

ІМВ КНУ імені 

Тараса 

Шевченка 

Ужгородський 

національний 

університет, 2006 р., 

спеціальність 

“Міжнародні 

економічні відносини”, 

магістр міжнародних 

економічних відносин, 

референт-перекладач  з 

французької мови 

Кандидат 
економічних 

наук, 08.00.02 –  
світове 

господарство і 
міжнародні 
економічні 
відносини 

Тема дисертації:  
«Економічні 

умови 
формування та 
розвитку ринків 

венчурного 
капіталу у 
світовій 

економіці»  

11 років Опубліковано понад 
30 наукових та 
навчально-методичних 
праць,  серед яких: 
1. Матей В.В. 

Визначення товарів з 

найбільшим 

потенціалом для 

експорту із України в 

Австралію / В.В. 

Матей  // Економіка. 

Фінанси. Право. – 

2017. – № 8/3. – С. 8-

11. 

2. Матей В.В. Ключові 

чинники успіху 

сільськогосподарських 

кооперативів в ЄС: 

уроки для України / 

В.В. Матей  // 

Економіка. Фінанси. 

31 травня – 8 

червня 2021 р. – 

Академія 

зовнішньої 

розвідки, 

навчальний курс 

«Методи та засоби 

OSINT» 

Липень 2021 – 

КНУ, Літня школа-

2021 для студентів-

магістрів з 

Туреччини 



Право. – 2018. – № 2/1. 

– С. 25-28. 

Здійснюється наукове 

керівництво 

магістерськими, 

бакалаврськими та 

курсовими роботами. 
 

При розробці освітньої програми враховані вимоги таких нормативних документів: 

 

1. Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р. 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text). 

 

2. Закон України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 р. 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text) 

 

3. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого і введеного в дію Наказом Міністерства освіти і науки від 04.03.2020 р. № 380. 

(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/292-mizhna-econom-vidnosyny-M.pdf) 

 

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти» № 266 від 29.04.2015 р. 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text) 

 

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» № 1341 від 23.11.2011 р. 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text) 

 

6. «Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти» у редакції Наказу Міністерства освіти і науки України № 584 від 

30.04.2020 р. 

(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/2020-metod-rekomendacziyi.docx) 

 

7. Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010», затверджений Наказом Держспоживстандарту України № 327 

від 28.07.2010 р. 

(https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text) 



1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
«МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ» 

за спеціальністю № 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» 
 

1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Ступінь вищої освіти: магістр 

Галузь знань: 29 – Міжнародні відносини 

Спеціальність: 292 – Міжнародні економічні відносини 

Освітня програма: Міжнародні фінанси та інвестиції 

Вибіркові спеціалізовані блоки: (1) Міжнародна інвестиційна справа 

(2) Міжнародна фінансова діяльність. 

 

Obtained qualification: Master 

Program Subject Area: 292 «International economic relations» 

Program:  International finance and investments 

Selective specialized blocks: (1) International investment practice (2) 

International financial activities 

Мова(и) навчання і 

оцінювання 

Українська 

Ukrainian 

Обсяг освітньої 

програми 
90 кредитів ЄКТС, 1,5 роки  

Тип програми Освітньо-професійна 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти, а також 

структурного 

підрозділу, у якому 

здійснюється 

навчання 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин 

 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Educational and Scientific Institute of International Relations 

Назва закладу 

вищої освіти, який 

бере участь у 

забезпеченні 

програми 

(заповнюється для 

програм подвійного 

і спільного 

дипломування) 

 

Офіційна назва 

освітньої програми, 

ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації ВНЗ-

партнера мовою 

оригіналу 

(заповнюється для 

програм подвійного 

і спільного 

дипломування) 

 

Наявність 

акредитації 

Сертифікат про акредитацію УД № 11005753 відповідно до рішення 

Акредитаційної комісії від 5 жовтня 2012 р. протокол № 98 (наказ 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Bachelor


МОНмолодьспорт України від 12.10.2012  № 2491 л), (на підставі 

наказу МОН України від 19.12.2016 № 1565) 

Цикл/рівень 

програми 

НРК України – 8-й рівень 

FQ-EHEA – 2-й цикл 

EQF-LLL – 7-й рівень 

Передумови Наявність освітнього ступеня бакалавра, спеціаліста або магістра 

Форма навчання Денна 

Термін дії освітньої 

програми 
6 років 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://www.iir.edu.ua/education/international_economic/mvkifv/program/ 

2 – Мета освітньої програми 

 Підготовка фахівців у сфері міжнародних економічних відносин за 

напрямом міжнародних фінансів та інвестицій, які здатні вирішувати  

сучасні комплексні завдання і проблеми практичного характеру, 

проводити дослідження та здійснювати інновації за невизначеності 

умов і вимог 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань / 

спеціальність / 

вибіркові 

спеціалізовані 

блоки) 

Міжнародні відносини / Міжнародні економічні відносини / 

Міжнародна інвестиційна справа / Міжнародна фінансова діяльність 

Орієнтація 

освітньої програми 
Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньої програми 

та вибіркових 

спеціалізованих 

блоків 

Вища професійна освіта за спеціальністю міжнародні економічні 

відносини за освітньою програмою «Міжнародні фінанси та 

інвестиції» за вибірковими спеціалізованими блоками «Міжнародна 

інвестиційна справа» та «Міжнародна фінансова діяльність». 

Особливості 

програми 

Обов’язковими є: 

• переддипломна практика за фахом в міжнародних та/або 

українських компаніях без відриву від навчання; 

• складання комплексного кваліфікаційного іспиту освітньої 

програми «Міжнародні фінанси та інвестиції»; 

• виконання та публічний захист магістерської роботи. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Робочі місця у сфері фінансового менеджменту міжнародних 

економічних відносин, у міжнародних фінансових організаціях, на 

міжнародних та національних підприємствах, в інститутах спільного 

інвестування, міжнародних банківських установах, в органах 

центральної та місцевої виконавчої влади, а також дослідницьких та 

консультаційних організаціях 

Подальше навчання Можливість продовження освіти на третьому рівні вищої освіти, 

підвищення кваліфікації й отримання додаткової освіти за 

сертифікованими програмами та програмами післядипломного 

навчання, а також навчання упродовж життя 

 



5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Загальний стиль навчання – студенто-центрований, завдання-

орієнтований. Лекції, семінари, практичні заняття, самостійна 

робота (підготовка «кейс-стаді» та проєктів, написання есе тощо), 

виконання студентами модульних контрольних робіт, консультації з 

викладачами. 

Передбачено виконання та публічний захист кваліфікаційної 

магістерської роботи. 

Оцінювання Письмові та письмово-усні іспити, поточний контроль, модульні 

контрольні роботи, есе, «кейс-стаді», презентації, заліки, 

диференційовані заліки,  інші види діяльності на семінарських 

заняттях та самостійної роботи, звіт та захист за результатами 

проходження переддипломної практики, захист магістерської 

роботи тощо 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність виявляти та розв’язувати складні задачі і проблеми, 

генерувати нові ідеї у сфері міжнародних економічних відносин 

та/або під час навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 4. Здатність працювати в команді. 

ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК 1. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо налагодження 

міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації. 

ФК 2. Здатність розробляти та аналізувати моделі розвитку 

національних економік і визначати їхню роль у сучасній 

світогосподарській системі. 

ФК 3. Здатність визначати й оцінювати прояви економічного 

глобалізму, виклики та дисбаланси глобального розвитку та їх вплив 

на міжнародні економічні відносини. 

ФК 4. Здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та 

їхні позиції на світових ринках. 

ФК 5. Здатність застосовувати кумулятивні знання, науково-

технологічні досягнення, інформаційні технології для осягнення 

сутності феномену нової економіки, виявлення закономірностей та 

тенденцій новітнього розвитку світового господарства. 

ФК 6. Здатність застосовувати принципи соціальної відповідальності 

в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин і аналізі 

їхнього впливу на економічний розвиток країн. 

ФК 7. Здатність аналізувати й оцінювати геоекономічні стратегії 

країн з позиції національних економічних інтересів. 

ФК 8. Здатність прогнозувати тенденції розвитку міжнародних 

ринків з урахуванням кон’юнктурних змін. 

ФК 9. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, 

готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї 

фаховості та рівня кваліфікації. 

ФК 10. Здатність розробляти, коригувати та адаптувати обґрунтовані 

стратегії прямого іноземного інвестування та менеджменту 



міжнародних підприємств на основі використання висновків та 

положень наявних теорій і підходів, практичних кейсів. 

ФК 11. Здатність формувати оптимальні інвестиційні портфелі на 

основі міжнародної диверсифікації, визначати основні інвестиційні 

характеристики самих портфелів та їхніх складових. 

ФК 12. Здатність аналізувати специфіку, структуру й тенденції 

розвитку міжнародних фінансових ринків та їхніх окремих сегментів, 

світових фінансових центрів. 

ФК 13. Здатність формулювати та реалізовувати стратегії 

міжнародного банківництва, оцінювати умови та можливості 

міжнародного кредитування основних суб’єктів МЕВ з позицій 

кредитора та позичальника. 

ФК 14. Здатність виявляти, аналізувати та оцінювати основні 

тенденції розвитку глобального фінансового середовища, у тому 

числі через призму міжнародних валютно-фінансових криз, 

міжнародної та регіональної валютно-фінансової інтеграції та 

дезінтеграції, напрями їхнього впливу на сучасні МЕВ. 

ФК 15. Здатність оцінювати основні фінансові результати міжнародної 

діяльності багатонаціональних підприємств, визначати та прогнозувати 

їхні ключові фінансово-інвестиційні показники. 

ФК 16. Здатність визначати передумови, параметри та формувати 

стратегії страхування суб’єктів міжнародних економічних відносин з 

позицій страховиків та страхувальників. 

ФК 17. Здатність розробляти та впроваджувати основні заходи 

фінансового менеджменту міжнародних економічних відносин. 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 1. Мати необхідні для професійної діяльності знання та навички 

з ділових комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, а 

також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному 

рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною 

мовою/іноземними мовами. 

ПРН 2. Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень 

на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах 

обмеженого часу і ресурсів на засадах використання різних 

діагностичних методологій провідних міжнародних організацій. 

ПРН 3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману 

інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і 

розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою 

розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-

культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних 

відносин. 

ПРН 4. Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних 

економічних відносин за невизначених умов і вимог. 

ПРН 5. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні 

діяльності та опрацюванні її результатів. 

ПРН 6. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати 

аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі 

документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні 

розробки, професійно готувати аналітичні матеріали. 



ПРН 7. Досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних 

економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей 

в умовах трансформації світогосподарських відносин. 

ПРН 8. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання 

дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, 

пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами 

дослідження. 

ПРН 9. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності 

глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, 

синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації їхніх конкурентних 

позицій та переваг на світових ринках. 

ПРН 10. Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового 

господарства і феномену нової економіки з урахуванням процесів 

інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну. 

ПРН 11. Розуміти сутність соціального виміру глобального 

економічного розвитку та імплементувати принципи соціальної 

відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних економічних 

відносин. 

ПРН 12. Визначати геоекономічні стратегії країн та їхні регіональні 

економічні пріоритети з урахуванням національних економічних 

інтересів і безпекової компоненти міжнародних економічних 

відносин у контексті глобальних проблем людства й асиметричності 

розподілу світових ресурсів. 

ПРН 13. Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією 

невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, 

критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих 

рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків. 

ПРН 14. Презентувати результати власних досліджень шляхом 

підготовки наукових публікацій і апробацій на наукових заходах. 

ПРН 15. Приймати обґрунтовані рішення в галузі міжнародного 

фінансового менеджменту на мікро- та макрорівні. 

ПРН 16. Здійснювати менеджмент міжнародних інвестиційних 

проєктів на всіх етапах їх реалізації, у т.ч. фінансування, оптимальної 

алокації ресурсів, міжнародного страхування тощо. 

ПРН 17. Розробляти та впроваджувати стратегії прямого іноземного 

інвестування, застосовувати відповідні заходи міжнародного бізнес 

планування. 

ПРН 18. Здійснювати оптимізацію міжнародних інвестиційних 

портфелів, у тому числі з використанням сучасного програмного 

забезпечення та оптимізаційних алгоритмів. 

ПРН 19. Розуміти й аналізувати основні типи фінансових звітів 

багатонаціональних підприємств, використовувати відповідну 

інформацію для дослідження результативності їхньої господарської 

діяльності. 

ПРН 20. Визначати основні напрями функціонування та розвитку 

міжнародних фінансових ринків, виявляти проблемні аспекти й 

тенденції розвитку їхніх окремих сегментів. 

ПРН 21. Ідентифікувати ключові підходи та стратегії міжнародного 

банківництва, базові напрями діяльності й типи операцій 

міжнародних банків. 



ПРН 22. Розуміти та вміти застосовувати основні методи та 

інструменти міжнародного кредитування, переваги та недоліки 

банківського фандингу щодо інших джерел фінансування. 

ПРН 23. Оцінювати передумови міжнародного страхування, ключові 

типи ризиків, що страхуються, розробляти елементи стратегій 

страхування міжнародних підприємств. 

ПРН 24. Виявляти закономірності й тенденції руху міжнародних 

потоків капіталу в різних формах, розуміти фактори, що лежать в 

основі 

ПРН 25. Досліджувати, аналізувати та оцінювати основні положення 

й висновки парадигми міжнародних фінансів, основних наявних 

теорій і підходів, ключових моделей. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

Показники кадрового забезпечення освітньої програми відповідають 

вимогам, установленим МОН України для підготовки фахівців за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Викладачі ОП 

поєднують викладацьку, наукову та методичну роботу з участю в 

міжнародних проєктах, програмах міжнародної академічної 

мобільності та практичною діяльністю. Передбачається залучення 

практиків з органів державної влади України та неурядових 

організацій для читання лекцій та проведення майстер-класів. До 

навчального процесу активно залучено успішних фахівців-

практиків, у тому числі – випускників Інституту різних років, а також 

професорів з інших провідних вузів України та зарубіжних країн. 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Реалізація ОП забезпечується необхідними сучасними матеріальними 

ресурсами, зокрема сучасним корпусом із обладнаними відповідно до 

вимог аудиторіями; доступом до бібліотеки, Інтернет-центру, 

лабораторії інформатики та обчислювальної техніки; студентськими 

гуртожитками; портативними та стаціонарними системами 

мультимедійного супроводження аудиторних занять тощо. 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально- 

методичного 

забезпечення 

Освітня програма має необхідне інформаційне та навчально-

методичне забезпечення, розроблене відповідно до наявних вимог, у 

тому числі робочі програми навчальних дисциплін, конспекти лекцій, 

підручники, навчальні посібники тощо. Навчальний план 

розроблений та затверджений у встановленому порядку. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Навчально-науковим 

інститутом міжнародних відносин (Київським національним 

університетом імені Тараса Шевченка) та ЗВО України здійснюється 

співпраця в сфері національної мобільності магістрів та відповідного 

перезарахування кредитів. Механізм реалізації національної 

кредитної мобільності регулюється «Положенням про порядок 
реалізації права на академічну мобільність КНУ імені Тараса 

Шевченка» від 29.06.2016 року, а також «Положенням про порядок 

перезарахування результатів навчання у КНУ імені Тараса 

Шевченка» 29.06.2016 року 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

 



Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Забезпечуються рівні умови навчання іноземних здобувачів вищої 
освіти та українських громадян за умови володіння державною 

мовою (після навчання на підготовчому факультеті), а також 

володіння іноземною мовою на рівні, що відповідає 

Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти 
 

  



2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1. Перелік компонент ОП 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1 Міжнародний фінансовий менеджмент 4,0 Іспит 

ОК 2 Міжнародне кредитування 3,0 Іспит 

ОК 3 Міжнародне підприємство та прямі інвестиції 4,0 Іспит 

ОК 4 
Науково-практичні дослідження міжнародних 

економічних відносин 
3,0 Залік 

ОК 5 Страхування міжнародного бізнесу 3,0 Залік 

ОК 6 
Міжнародні фінансові ринки та банківська 

діяльність 
4,0 Залік 

ОК 7 Дипломатичний протокол та діловий етикет 3,0 Залік 

ОК 8 Іноземна мова 6,0 Залік 

ОК 9 Міжнародне портфельне інвестування 3,0 Іспит 

ОК 10 Теорії прямих іноземних інвестицій 4,0 Іспит 

ОК 11 Теорії міжнародних фінансів 3,0 Залік 

ОК 12 
Стратегічний менеджмент міжнародного 

підприємства 
4,0 Залік 

ОК 13 Переддипломна практика 6,0 
Диференційований 

залік 

ОК 14 Виконання магістерської роботи 10,0 Публічний захист 

Загальний обсяг обов'язкових компонент       60 

Вибіркові компоненти ОП 

Вибірковий спеціалізований блок «Міжнародна інвестиційна справа» 

ВК 1.1 
Глобальні вартісні ланцюги міжнародного 

підприємства 
4,0 Іспит 

ВК 1.2 Бізнес-етика в міжнародному інвестуванні 3,0 Залік 

ВК 1.3 Бізнес-план міжнародного підприємства 3,0 Залік 

ВК 1.4 Міжнародний інвестиційний менеджмент 4,0 Іспит 

ВК 1.5 Міжнародні інвестиційні проєкти: кейс-стаді 4,0 Залік 

ВК 1.6 Міжнародний аудит і фінансовий аналіз 4,0 Іспит 

ВК 1.7 Податкова політика зарубіжних країн 4,0 Іспит 

ВК 1.8 
Злиття і поглинання на глобальних ринках 

капіталу 
4,0 Залік 

Вибірковий спеціалізований блок «Міжнародна фінансова діяльність» 

ВК 2.1 Сучасні проблеми міжнародних фінансів 4,0 Іспит 

ВК 2.2 Міжнародний фінансовий інжиніринг 3,0 Залік 

ВК 2.3 
Податковий менеджмент міжнародного 

підприємства 
3,0 Залік 

ВК 2.4 Світовий ринок деривативів 4,0 Іспит 

ВК 2.5 Міжнародна фінансова аналітика 4,0 Залік 

ВК 2.6 
Фундаментальний аналіз міжнародних 

фінансових ринків 

4,0 Іспит 



ВК 2.7 Офшорингові фінанси 4,0 Іспит 

ВК 2.8 
Стратегії оптимізації міжнародних інвестиційних 

портфелів 

4,0 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 30 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 

 



2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Обов’язкові компоненти ОП 
 

Міжнародний фінансовий менеджмент 

Міжнародне кредитування 

Міжнародне підприємство та прямі інвестиції 

Науково-практичні дослідження міжнародних економічних відносин 

Страхування міжнародного бізнесу 

Міжнародні фінансові ринки та банківська діяльність 

Дипломатичний протокол та діловий етикет 

Іноземна мова 

Міжнародне портфельне інвестування 

Теорії прямих іноземних інвестицій 

Теорії міжнародних фінансів 

Стратегічний менеджмент міжнародного підприємства 

Переддипломна практика 

Дисципліни вільного вибору студента 

 (вибір блоками) + 
Дисципліни вільного вибору студента 

 (вибір блоками) 

Вибірковий спеціалізований блок 

«Міжнародна інвестиційна справа» 

Глобальні вартісні ланцюги міжнародного 

підприємства 

Бізнес-етика в міжнародному інвестуванні 

Бізнес-план міжнародного підприємства 

Міжнародний інвестиційний менеджмент 

Міжнародні інвестиційні проєкти: кейс-стаді 

Міжнародний аудит і фінансовий аналіз 

Податкова політика зарубіжних країн 

Злиття і поглинання на глобальних ринках 

капіталу 

Вибірковий спеціалізований блок 

«Міжнародна фінансова діяльність» 

Сучасні проблеми міжнародних фінансів 

Міжнародний фінансовий інжиніринг 

Податковий менеджмент міжнародного 

підприємства 

Світовий ринок деривативів 

Міжнародна фінансова аналітика 

Фундаментальний аналіз міжнародних 

фінансових ринків 

Офшорингові фінанси 

Стратегії оптимізації міжнародних 

інвестиційних портфелів 

 

Виконання та захист магістерської роботи 
 

Комплексний кваліфікаційний іспит освітньої програми 

«Міжнародні фінанси та інвестиції» ОР магістр 
 

 

Видача документа встановленого зразка про присудження ступеня магістра із присвоєнням 

професійної кваліфікації економіст (міжнародні відносини) 



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Міжнародні фінанси та 

інвестиції» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» проводиться у формі 

комплексного кваліфікаційного іспиту програми «Міжнародні фінанси та інвестиції» та 

публічного захисту магістерської роботи й завершується видачею документу встановленого 

зразка. Після успішного виконання освітньої програми «Міжнародні фінанси та інвестиції» та 

проходження атестації здобувачі отримують освітню кваліфікацію магістр міжнародних 

економічних відносин ОП «Міжнародні фінанси та інвестиції» та при виконанні відповідних 

вимог можуть отримати професійну кваліфікацію – економіст (міжнародні відносини). 

 

Умови присвоєння професійної кваліфікації економіст (міжнародні відносини). 

 

1. Проходження переддипломної практики з оцінкою не нижче 75 балів. 

2. Обрання спеціалізованого блоку дисциплін із навчального плану та отримання 

середнього балу не нижче «75» за підсумками складання всіх дисциплін, які до нього 

включені. 

3. Отримання не нижче 75 балів на підсумковій атестації (складання комплексного 

кваліфікаційного іспиту програми «Міжнародні фінанси та інвестиції»; виконання та захист 

магістерської роботи). 

 

Комплексний кваліфікаційний іспит освітньої програми «Міжнародні фінанси та 

інвестиції» здійснюється у письмово-усній формі шляхом надання відповідей на поставлені в 

білеті питання. Під час оцінювання перевіряються такі програмні результати навчання: ПРН 1, 

ПРН 2, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 5, ПРН 6, ПРН 7, ПРН 8, ПРН 9, ПРН 10, ПРН 11, ПРН 12, ПРН 13, 

ПРН 14, ПРН 15, ПРН 16, ПРН 17, ПРН 18, ПРН 19, ПРН 20, ПРН 21, ПРН 22, ПРН 23, 

ПРН 24, ПРН 25. 

 

Виконання і захист магістерської роботи. Написання магістерської роботи має 

базуватись на використанні матеріалів, наданих органами державної влади чи компаніями, де 

працевлаштований чи проходив переддипломну практику студент. У роботі має бути 

представлено практичне вирішення поставлених в рамках загальної мети дослідження 

завдань. Робота має містити відомості про апробацію чи практичне застосування результатів 

магістерського дослідження. Під час оцінювання магістерської роботи перевіряються такі 

програмні результати навчання: ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 5, ПРН 6, ПРН 7, ПРН 8, 

ПРН 9, ПРН 10, ПРН 11, ПРН 12, ПРН 13, ПРН 14, ПРН 15, ПРН 16, ПРН 17, ПРН 18, ПРН 19, 

ПРН 20, ПРН 21, ПРН 22, ПРН 23, ПРН 24, ПРН 25.



 

4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ОК 

14 

ВК 

1.1 

ВК 

1.2 

ВК 

1.3 

ВК 

1.4 

ВК 

1.5 

ВК 

1.6 

ВК 

1.7 

ВК 

1.8 

ВК 

2.1 

ВК 

2.2 

ВК 

2.3 

ВК 

2.4 

ВК 

2.5 

ВК 

2.6 

ВК 

2.7 

ВК 

2.8 

ЗК 1 +    + + + + + +  + + + + +      +   +  +    

ЗК 2 +   +  +  + +  +  + +       +          

ЗК 3 + + +   +  + +  + + + +   +       +  + + + + + 

ЗК 4  + +  +  +     +  +  + +         +     

ЗК 5  + + +  +  +  + +  + +         +   + +    

ФК 1  + + +  +   +  + + + +       + +  + + + + +  + 

ФК 2 + + + + + +   + + + + + + +   +  +    + + +    + 

ФК 3    + + +       + +  +     +  +    +    

ФК 4 +  +   +  +  +    + +  +  + +  +    +  +   

ФК 5  + + +  +  +   +  + +     +   +     +    

ФК 6          +  +  + + +               

ФК 7 +    + + +   + + + + +    +   +  +  +  +  +  

ФК 8  + +   +   +  +   +          +  + +  +  

ФК 9    +   + +   +  + +   +          +    

ФК 10 +  +   +      +  +     +            

ФК 11 +     +   + +    +    +        +  +  + 

ФК 12      +    + +   +         +    +  +  

ФК 13  + +   +           +     + +        

ФК 14 +  +   +  +  +    + +  +  + +  +    +  +   

ФК 15  + + +  +  +   +  + +     +   +     +    

ФК 16          +  +  + + +               

ФК 17 +    + + +   + + + + +    +   +  +  +  +  +  

 

 



5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) 

ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ОК 

14 

ВК 

1.1 

ВК 

1.2 

ВК 

1.3 

ВК 

1.4 

ВК 

1.5 

ВК 

1.6 

ВК 

1.7 

ВК 

1.8 

ВК 

2.1 

ВК 

2.2 

ВК 

2.3 

ВК 

2.4 

ВК 

2.5 

ВК 

2.6 

ВК 

2.7 

ВК 

2.8 

ПРН 1  + +  +  + +   + + + +  +     + +  +  +     

ПРН 2 +  + +  + +  +   + + +    + + + +  + +      + 

ПРН 3 + + + + +  + + +  +  + +    +    +     +  + + 

ПРН 4 +       +    + + +  + +        +      

ПРН 5 +    +  +   +   + +   +  +      +  +    

ПРН 6 + +   + + + +     + +       + +  +   +    

ПРН 7    + + +   + + +  + +  +  +  +   +   +  +   

ПРН 8    +       +  + +      +   +  +   +   

ПРН 9 + + +   +   +    + +    +    +    + +  + + 

ПРН 10 + + +   +   + +   + + +   +   +   +  + + +   

ПРН 11          +  + + + + +               

ПРН 12             + +       +    +      

ПРН 13      +       + +      +   +   +   +  

ПРН 14    + +   +  + +  + +   +    +   +       

ПРН 15 + + +  +    +   + + + +  +  +   + +  +     + 

ПРН 16 + + +  +       + + +   +      +        

ПРН 17 + + +      + + + + + + +   + +   + + +   + +   

ПРН 18 +  +  +     + + + + +   +  + + + + +  +  + +   

ПРН 19 + +    +      + + +     +    +    + + +  

ПРН 20 +     +   +   + + +    +    +  +  + + +   

ПРН 21  +    +       + +   +  +          +  

ПРН 22  +    +      + + +   +  +      +      

ПРН 23     +        + +           +    +  

ПРН 24 + + +   +   + +   + + +    +  + +   +    + + 

ПРН 25    +      + +  + +         +     +   

 


