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міжнародного ділового співробітництва  
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ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

керівника та 

членів 

проектної 
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-

педагогі

чної 

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 проектної групи 

Мазуренко 

Валентина 

Петрівна 

Професор  

кафедри 

міжнародного 

бізнесу 

Інституту 

міжнародних 

відносин 
Київського 

національного 

університету 

імені Тараса 

Шевченка 

Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Г. Шевченка; 

1979 р.; 

08.00.01- 

політична 
економія; 

Економіст, 

викладач  

політичної 

економії 

Кандидат 

економічних наук за 

спеціальністю - 

08.03.01 –  

 статистика 

29.03.1996 р., 

Україна     

Тема дисертації - 

«Індексний метод в 

соціально-
економічних 

дослідженнях )» 

Професор кафедри 

міжнародного 

бізнесу, 22 грудня 

2014 р.  

 

 

35 років 

Один із авторів  підручника «Міжнародний 

бізнес» 2007, 2009, 2014 років видання 

За даним напрямом досліджень опубліковано 

одноосібних та у співавторстві  18 монографій і 

навчальних посібників, більш ніж 155 статей і 

тез, загальна кількість публікацій складає  більш 
ніж 170 найменувань. 

Під керівництвом захищено  13 кандидатських 

дисертацій     

 

 

Члени проектної групи 



 

 

 

Приятельчук 

Олена 
Анатоліївна 

Доцент 

кафедри 

міжнародног

о бізнесу 
ІМВ КНУ 

імені Тараса 

Шевченка 

Інститут 

міжнародних 

відносин 

Київського 

національного 

університету 

імені Тараса 

Шевченка, 2003; 

Магістр 

міжнародних 

економічних 
відносин 

(спеціалізація 

управління 

зовнішньоеконо

мічною 

діяльністю) та 

референт-

перекладач з 

англійської мови 

 

Кандидат 

економічних наук за  

спеціальністю 

08.02.03–організація 

управління, 

планування і 

регулювання 

економікою. Тема 

дисертації: 

«Формування та 
розвиток системи 

крос культурного 

менеджменту (на 

прикладі 

міжнародних 

корпорацій)», 2006. 

З 2010 р. - доцент 

кафедри 

міжнародного 

бізнесу 

17 
років 

Автор понад 80  наукових та навчально-

методичних праць,  співавтор 3 підручників та 7 

монографій серед яких «Міжнародний бізнес», 

«Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності», «Аудит в міжнародному бізнесі», 
«Сучасна фірма: виклики та загрози».  

Учасник понад 30 фахових і спеціалізованих 

міжнародних науково-практичних та науково-

теоретичних конференцій 

Програма підвищення кваліфікації 

наукових та науково-педагогічних 

працівників в Університеті м. Загреба 

(м. Загреб, Хорватія), 2011 р. 

Стажування в Навчально-науковому 
центрі Державного управління та 

фінансового контролю (м.Київ, 

Україна), 2017 р. 
  

 

Підвисоцький 

Ян  

Володими-

рович 

Асистент 

кафедри 

міжнародног

о бізнесу 

ІМВ КНУ 

імені Тараса 

Шевченка 

Київський 

національний 
університет імені 

Тараса Шевченка, 

Інститут 

міжнародних 

відносин; 2009; 

Міжнародні 

економічні 

відносини; 

Магістр з 

міжнародного 

бізнесу 

(кваліфікація 
економіста 

міжнародника та 

перекладача з 

німецької мови) 

Кандидат 

економічних наук, 
08.05.01 – «Світове 

господарство і 

міжнародні 

економічні 

відносини», 

Тема дисертації -

«Інноваційні 

фінансові 

інструменти в 

управлінні 

інвестиційними 
ризиками 

міжнародних 

бізнес-проектів», 

2013 

3 роки 

Автор понад 20 публікацій з проблематики 

міжнародного бізнесу, ризик-менеджменту, 

фінансових інструментів (у т.ч. співавтор 

монографії «Новітні форми міжнародного 

бізнесу в умовах глобальних інституційних 

змін», 2019 р.). 

 

Учасник понад 15 фахових і спеціалізованих 

міжнародних науково-практичних та науково-

теоретичних конференцій  

 

    
 



 

 

 

При розробці Програми враховані вимоги: 

1) Стандарт вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 «Міжнародні 

відносини» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства 

освіти і науки від 04.03.2020 р. № 380. – [Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/292-mizhna-econom-vidnosyny-M.pdf] 

2) Закон України від 01.07.2014 р. №1556 VII «Про вищу освіту» [Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18] 

3) Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» – [Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145] 

4) Постанова Кабінету Міністрів України в ід 29.04.2015 р. №266 «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» [Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266 - 2015]. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/292-mizhna-econom-vidnosyny-M.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/292-mizhna-econom-vidnosyny-M.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18


 

 

 

1. Профіль освітньої програми 

«Міжнародний бізнес» 

«International Business» 

зі спеціальності № 292 «Міжнародні економічні відносини» 
 

 
 

1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації  

ступінь вищої освіти: магістр 

спеціальність: 292 - Міжнародні економічні відносини 

освітня програма: Міжнародний бізнес 

спеціалізовані вибіркові блоки:  

1. Міжнародний бізнес та ділове адміністрування,  

2. Міжнародний менеджмент і маркетинг,  

3. Фінанси міжнародного бізнесу 
 

Obtained qualification: Master Degree 

Program Subject Area:292 - International Economic Relations 

Program: International Business 

Specializations: 

1) International Business and Business Administration,  

2) International Management and Marketing,  

3) International Business Finance 

 

Мова(и) навчання і 

оцінювання 

українська мова/  

Ukrainian language 

 

Обсяг освітньої 

програми 

90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки 

90 ECTS credit hours, duration of study 1,5 years 

Тип програми освітньо-професійна 

Educational and professional 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти, а також 

структурного 

підрозділу у якому 

здійснюється 

навчання  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

Інститут міжнародних відносин  

Institute of International Relations 

Інститут післядипломної освіти 

Institute of Postgraduate Education 

Назва закладу 

вищої освіти який 

бере участь у 

забезпеченні 

програми  

 

Офіційна назва 

освітньої програми, 

ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації ЗВО-

партнера мовою 

оригіналу 

 

Наявність 

акредитації 

Акредитація Міністерством освіти і науки України спеціальності 

«Міжнародний бізнес» у липні 2014 р. (термін дії – 10 років), 



 

 

 

Сертифікат Міносвіти України, серія НД-IV, №1173225 від 03.02.2015 

(термін дії до 01.07.2024) 

 

Цикл/рівень 

програми 

НРК України – 8 рівень, 

FQ-EHEA – другий цикл,  

ЕQF-LLL – 7 рівень 

 

Передумови Наявність ступеня бакалавра або спеціаліста 

 

Форма навчання Заочна 
 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://www.iir.edu.ua/education/second_higher_education/  

2 – Мета освітньої програми 

 Підготовка фахівців з міжнародного бізнесу із професійним знанням 

декількох іноземних мов, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в 

процесі професійної діяльності, що передбачають проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і 

вимог. 

 Preparation of professionals of international business with expert knowledge of 

several foreign languages who are able to solve complex problems in the process 

of professional activity, involving research and / or innovation and characterized 

by uncertainty of conditions and requirements. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань / 

спеціальність / 

спеціалізація 

програми) 

Міжнародний бізнес / Міжнародні відносини / Міжнародні економічні 

відносини / Зовнішньоекономічна діяльність / Ділове адміністрування / 

Міжнародний менеджмент і маркетинг / Фінанси міжнародного бізнесу 

International Business / International Relations / International Economic 

Relations / Foreign Economic Activity / Business Administration / International 

Management and Marketing / International Business Finance 

Орієнтація 

освітньої програми 

освітньо-професійна  

Educational and professional 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Вища освіта за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» за освітньою 

програмою «Міжнародний бізнес» та спеціалізованими блоками (ключовими 

словами): «Міжнародний бізнес та ділове адміністрування», 

«Міжнародний менеджмент і маркетинг», «Фінанси міжнародного 

бізнесу» 

Higher education in the field of study “International Economic Relations” with 

specialization “International Business” and specialized programmes (keywords): 

“International Business and Business Administration”, “International 

Management and Marketing”, “International Business Finance” 

Особливості 

програми 

Обов’язковими є: 

- практика за фахом в міжнародних та/або українських компаніях 

(виробнича практика), 

- складання комплексного кваліфікаційного іспиту освітньої програми 

«Міжнародний бізнес», 

- захист кваліфікаційної магістерської роботи. 

http://www.iir.edu.ua/education/second_higher_education/


 

 

 

Obligatory: 

- Professional practice in the field of study in international or Ukrainian 

companies (pre-diploma traineeship),  

- Completion of complex qualification exam on  educational programme 

“International Business”. 

Master's qualification work 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Робочі місця у сфері управління міжнародними бізнес-процесами в 

діяльності українських та іноземних компаній, в діяльності центральних та 

місцевих органів виконавчої влади сфери міжнародного ділового 

співробітництва, а також дослідницьких і консультаційних організаціях та 

установах в сфері міжнародного бізнесу. 

Jobs in the field of international business processes management in activities of 

Ukrainian and foreign companies, central and local executive governmental 

bodies in areas of international business cooperation, as well as research and 

consultative organizations and institutions in the field of international business 

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 

впродовж життя. 

Opportunity to continue education at the third level of higher education, 

advanced training and additional education in certified programs and 

postgraduate programs, as well as lifelong learning. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентричне навчання, загальний стиль навчання – завдання-

орієнтований. Лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота 

(виконання «кейс-стаді» та проектів, написання рефератів тощо), написання 

студентами модульних контрольних робіт, консультації із викладачами.  

Впродовж останнього семестру передбачається написання завершальної 

роботи (випускної магістерської), яка також презентується та 

обговорюється за участі викладачів та одногрупників. 

Student-centric, general style of education is knowledge-oriented. Lectures, 

seminars, practical sessions, self-study (case study and projects, essay papers 

etc.), module tests and consultations with teachers.  

Final work is expected to be written during the last semester (graduate master’s 

qualification thesis), and presented and discussed with teachers and group-mates 

Оцінювання Письмові та усні іспити, заліки, диференційований залік, поточний 

контроль, модульні контрольні роботи, есе, «кейс-стаді», презентації, інші 

види роботи на семінарських заняттях та самостійної роботи, звіт та захист 

за результатами проходження науково-виробничої практики, захист 

магістерської роботи тощо. 

Written and oral exams, credits, differentiated credit, current control, module 

tests, essays, case study, presentations, other work forms during seminars and 

self-study, reporting and defense of the results of practice, defense of master’s 

work etc. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність виявляти, аналізувати, оцінювати і вирішувати актуальні, 

складні, комплексні проблеми і завдання у сфері міжнародного бізнесу, 

приймати самостійні, обґрунтовані, виважені рішення та генерувати нові, 

креативні ідеї щодо управління міжнародними бізнес процесами під час 



 

 

 

навчання, що передбачає проведення теоретичних і практичних досліджень, 

здійснення інновацій і характеризується ризиками і невизначеністю умов та 

вимог. 

Ability to identify, analyze, evaluate and solve topical,  complex problems and 

tasks in the field of international business, make independent, well-grounded, 

prudent decisions and generate new, creative ideas about managing international 

business processes during training, which involves theoretical and practical 

training research, innovation and is characterized by risks and uncertainty in 

conditions and requirements 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1.  Знання та розуміння предметної області і сфери професійної 

діяльності. 

ЗК2. Здатність вчитися, оволодівати сучасними знаннями і 

використовувати їх у практичній діяльності. 

ЗК3. Здатність усно та письмово спілкуватися іноземною (іноземними) 

мовою.  

ЗК4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, генерувати 

нові ідеї. 

ЗК5. Здатність працювати в команді, креативно мислити,виявляти 

ініціативу та вирішувати проблеми. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації, 

використання інформаційно - комунікаційних технологій. 

ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК8. Здатність комунікувати з представниками інших вітчизняних і 

зарубіжних професійних груп різного рівня, з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності, представниками різних 

видів міжнародного бізнесу 

GC1 Knowledge and understanding of subject area and sphere of professional 

activity. 

GC2. Ability to learn, master modern knowledge and put it into practice. 

GC3. Ability to communicate verbally and in writing in a foreign language (s). 

GC4. Ability to conduct research at the appropriate level, generate new ideas. 

GC5. Ability to work as a team, think creatively, take initiative and solve 

problems. 

GC6. Ability to search, process and analyze information, use of information and 

communication technologies. 

GC7. The ability to motivate people and move toward a common goal. 

GC8. Ability to communicate with representatives of other domestic and foreign 

professional groups of different levels, with experts in other fields of knowledge 

/ types of economic activity, representatives of different types of international 

business. 

 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

Professional 

Competencies (PC) 

 

 

 

 

 

 

  
Професійні фахові компетентності (за сферами діяльності): 

ФК1.Організаційно-управлінської діяльності: 

ФК1.1. Здатність управляти організаціями, підрозділами, групами 

(командами) співробітників, проектами і мережами;  

ФК1.2. Здатність розробляти корпоративну стратегію, програми 

організаційного розвитку та змін і забезпечувати їх реалізацію; 

ФК1.3. Здатність використовувати сучасні інноваційні методи 

корпоративного управління для вирішення компаніями, фірмами 

стратегічних завдань; 

ФК2. Аналітичної діяльності: 



 

 

 

 

 

 

ФК2.1. Здатність опановувати нормативно-правові документи, оцінювати 

аналітичні звіти, вести прикладні аналітичні розробки, професійно 

готувати аналітичні матеріали за результатами досліджень 

міжнародних бізнес процесів; 

ФК2.2. Здатність ідентифікувати та узагальнювати проблеми сучасного 

міжнародного бізнесу, формулювати висновки і розробляти 

рекомендації, використовуючи ефективні підходи  і технології з 

метою їх розв’язання, з урахуванням крос-культурних 

особливостей суб’єктів міжнародного бізнесу. 

ФК2.3. Здатність застосовувати принципи соціальної відповідальності у 

діяльності різнорівневих суб’єктів міжнародного бізнесу 

(домогосподарств, фірм, компаній), аналізувати та оцінювати їх 

вплив на соціально-економічну ефективність бізнесу. 

 

ФК3. Програмні фахові компетентності за спеціалізованими 

вибірковими блоками: 

 

ФК3.1. Міжнародний бізнес та ділове адміністрування: 

ФК3.1.1. Здатність оцінювати конкурентне галузеве і територіальне бізнес- 

середовище компанії, визначати міжнародні бізнес-процеси, оцінювати їх 

вартість за допомогою коректно-сформованої системи показників. 

ФК3.1.2. Здатність визначати стратегічну мету підприємства, окреслювати 

загальну міжнародну стратегію його діяльності, конкретизувати міжнародні 

стратегії компанії у довгострокових планах, здійснювати їх функціональне 

узгодження і ресурсне збалансування. 

ФК3.1.3. Здатність встановлювати, підтримувати та розвивати ділові 

відносини із суб'єктами зовнішнього бізнес-середовища, у т.ч. 

дипломатичних інституцій. 

ФК.3.1.4. Здатність оцінювати ефективність системи мотивації працівників 

та управлінського персоналу компанії, розробляти і впроваджувати на 

основі світового досвіду новітні, інноваційні форми стимулювання. 

ФК3.1.5. Здатність використовувати системні методи ділового 

адміністрування, інструментарію контролінгу у компанії при здійснені 

міжнародної бізнес-діяльності. 

ФК3.1.6. Здатність розробляти та організовувати логістичне забезпечення 

міжнародної підприємницької діяльності підприємства, компанії, фірми, 

здійснювати ефективний менеджмент їх ланцюгів постачання. 

 

ФК3.2. Міжнародний менеджмент і маркетинг: 

ФК3.2.1. Здатність самостійно приймати міжнародні управлінські рішення 

та нести відповідальність за їх реалізацію, формувати кадрову стратегію 

компанії у відповідності до міжнародної корпоративної стратегії та 

життєвого циклу компанії. 

ФК3.2.2. Здатність розробляти програми та інструментарій антикризового 

менеджменту на фірмі, прогнозувати можливі виклики і загрози 

зовнішнього бізнес-середовища. 

ФК3.2.3. Здатність адаптувати і впроваджувати існуючі у міжнародному 

бізнесі моделі менеджменту у практику підприємницької діяльності 

компанії. 

ФК3.2.4. Здатність до виконання маркетингових функцій у відділі 

маркетингу з використанням маркетингових технологій та інструментів у 

міжнародному бізнесі. 



 

 

 

ФК3.2.5. Здатність до підготовки та проведення кількісних та якісних 

маркетингових досліджень, підготовки звітів щодо стану та динаміки 

розвитку світового ринку товарів та послуг. 

ФК3.2.6. Здатність до використання маркетингових технологій управління 

та особливостей їх застосування в промисловому, міжнародному 

маркетингу, маркетингу послуг, в інтернет-маркетингу у міжнародному 

бізнесі. 

 

ФК3.3. Фінанси міжнародного бізнесу: 

ФК3.3.1. Здатність використовувати контролінг та його інструментарій для 

оптимізації фінансових (вартісних) результатів діяльності компанії, її 

підрозділів у міжнародному бізнесі. 

ФК3.3.2. Здатність досліджувати динаміку зміни світової ринкової 

кон'юнктури й узагальнювати розвиток ситуації на глобальному 

фінансовому ринку. 

ФК3.3.3. Здатність на засадах сучасного методичного інструментарію 

проводити оптимізацію структури капіталу, активів та пасивів компанії, її 

фінансових потоків, обґрунтовувати фінансові результати діяльності 

компанії у міжнародному бізнесі.. 

ФК3.3.4. Здатність проводити аналіз ефективності та реструктуризацію 

портфелю цінних паперів банку у міжнародному бізнесі. 

ФК3.3.5. Здатність формувати інформаційний банк даних про фінансові 

продукти та послуги, наявність конкурентних переваг, інформаційну базу 

щодо клієнтів у міжнародному бізнесі. 

ФК3.3.6. Здатність створювати систему комунікацій по просуванню 

фінансових продуктів та послуг, формувати імідж компанії у міжнародному 

бізнесі. 

 

Professional Competencies (by areas of activity): 

PC1.Organizational and managerial activity: 

PC1.1.Ability to manage organizations, units, teams of employees, projects and 

networks; 

PC1.2. Ability to develop corporate strategy, organizational development and 

change programs and ensure their implementation; 

PC1.3. Ability to use modern innovative methods of corporate governance to 

solve companies, firms strategic problems; 

PC2. Analytical activities: 

PC2.1. Ability to master regulatory documents, evaluate analytical reports, 

conduct applied analytical developments, professionally prepare analytical 

materials based on the results of studies of international business processes; 

PC2.2. Ability to identify and summarize the challenges of contemporary 

international business, formulate conclusions and develop recommendations 

using effective approaches and technologies to address them, taking into account 

the cross-cultural characteristics of international business entities. 

PC2.3. Ability to apply the principles of social responsibility in the activities of 

different levels of international business entities (households, firms, companies), 

to analyze and evaluate their impact on the socio-economic efficiency of 

business. 

PC3. Programmatic competencies for specialized blocks: 

PC3.1. International Business and Business Administration: 

PC3.1.1. Ability to evaluate the competitive industrial and territorial business 

environment of the company, to define international business processes, to 



 

 

 

estimate their value with the help of correctly formed system of indicators. 

PC3.1.2. The ability to determine the strategic purpose of the enterprise, to 

outline the overall international strategy of its activities, to specify the company's 

long-term international strategies, implement their functional alignment and 

resource balancing. 

PC3.1.3. Ability to establish, maintain and develop business relationships with 

external business entities, including diplomatic institutions. 

PC3.1.4. Ability to evaluate the effectiveness of the company's employee and 

management motivation system, to develop and implement new, innovative 

forms of incentives based on world experience. 

PC3.1.5. Ability to use systematic methods of business administration, 

controlling tools in the company when conducting international business 

activities. 

PC3.1.6. Ability to develop and organize logistical support of international 

business activity of an enterprise, company, firm, to effectively manage their 

supply chains. 

 

PC3.2. International Management and Marketing: 

PC3.2.1. Ability to make international management decisions independently and 

be responsible for their implementation, to formulate company personnel strategy 

in accordance with the company's international corporate strategy and life cycle. 

PC3.2.2. Ability to develop programs and tools for crisis management at the 

company, to anticipate possible challenges and threats to the external business 

environment. 

PC3.2.3. Ability to adapt and integrate existing international business 

management models into the practice of a company. 

PC3.2.4. Ability to perform marketing functions in a marketing department using 

marketing technologies and tools in international business. 

PC3.2.5. Ability to prepare and conduct quantitative and qualitative marketing 

research, prepare reports on the state and dynamics of the development of the 

global market for goods and services. 

PC3.2.6. Ability to use marketing management technologies and features of their 

application in industrial, international marketing, marketing of services, in 

Internet marketing in international business. 

 

PC3.3. International Business Finance: 

PC3.3.1. Ability to use controlling and its tools for optimization of financial 

(cost) results of activity of the company, its divisions in international business. 

PC3.3.2. Ability to investigate the dynamics of changing global market 

conditions and to summarize the development of the situation in the global 

financial market. 

PC3.3.3. Ability to substantiate the financial results of the company, to optimize 

the capital structure, assets and liabilities of the company, its financial flows in 

international business on the basis of modern methodological tools. 

PC3.3.4. Ability to analyze the performance and restructuring of a bank's 

securities portfolio in international business. 

PC3.3.5. Ability to form an information database on financial products and 

services, competitive advantage, customer information base in international 

business. 

PC3.3.6. Ability to create a communication system for the promotion of financial 

products and services, to shape the company image in international business. 

7 – Програмні результати навчання 



 

 

 

 У результаті опанування програми з підготовки фахівців (магістрів 

міжнародного бізнесу) випускник повинен: 

ПРН1. Мати достатні знання з міжнародного бізнесу як сфери діяльності і 

галузі знань, навички з ділових комунікацій у сфері міжнародного 

підприємництва та ефективно спілкуватися на професійному і 

соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію 

іноземними мовами. 

ПРН2. Креативно мислити, мати здатність виявляти, аналізувати, оцінювати 

актуальні проблеми і завдання у сфері міжнародного бізнесу, приймати, 

на основі логічних аргументів і доведених фактів, гнучкі, виважені 

рішення на засадах використання діагностичних методик провідних 

міжнародних організацій 

ПРН3. Співставляти, систематизувати, узагальнювати отриману з 

різноманітних джерел інформацію, виокремлювати нагальні проблеми 

міжнародної бізнесової діяльності, формулювати теоретичні висновки і 

розробляти практичні рекомендації, використовуючи новітні 

інформаційно-комунікативні технології та спеціалізоване програмне 

забезпечення і враховуючи крос - культурні особливості різнорівневих 

суб’єктів міжнародного бізнесу. 

ПРН4. Мати здібності працювати ініціативно, сміливо, самостійно і в 

команді, брати на себе відповідальність і ризики за прийняті рішення з 

окремих питань міжнародного бізнесу, мотивувати співробітників і 

керувати роботою колективу компанії для досягнення цілей, 

забезпечувати високу якість роботи та аргументувати результативність 

підприємницької діяльності у турбулентному бізнес-середовищі. 

ПРН5. Аналізувати та використовувати у роботі міжнародні і національні 

нормативно-правові та нормативно-розпорядчі документи і довідкові 

матеріали, здійснювати прикладні аналітичні розробки, на високому 

теоретичному і професійному рівні готувати аналітичні матеріали. 

ПРН6. Об’єктивно і всебічно оцінювати ступінь складності завдань і 

проблем при плануванні міжнародної бізнесової діяльності, розробці 

стратегій та можливих наслідків і результатів для її суб’єктів. 

ПРН7. Досліджувати й аналізувати сучасне міжнародне бізнес середовище, 

вплив економічних та позаекономічних, зокрема соціо-культурних, 

релігійних, техніко-технологічних факторів на його невизначеність, 

ризиковість і турбулентність, враховувати ці фактори в процесі 

діяльності. 

ПРН8. Виявляти і оперативно реагувати на кількісні і якісні зміни у видах, 

інституційних і функціональних формах міжнародного бізнесу, його 

суб’єктах і конкурентних управлінських та маркетингових стратегіях, 

розробляти заходи по мінімізації негативних наслідків міжнародної 

конкуренції. 

ПРН9. Розуміти сутність соціалізації міжнародного бізнесу у контексті 

сталого еколого-економічного розвитку та імплементувати принципи і 

критерії соціальної корпоративної відповідальності у діяльність усіх 

суб’єктів міжнародного бізнесу. 

ПРН10. Здійснювати постійний моніторинг, аналіз, оцінку масштабів і 

форм діяльності сучасних міжнародних бізнесових інститутів (компаній, 

стратегічних альянсів, фінансово-промислових груп, мережевих 

корпоративних структур) їх поведінки на глобальному і регіональних 

ринках та їх методів конкурентної боротьби. 

ПРН11. Аналізувати та оцінювати ефективність новітніх організаційно-



 

 

 

правових видів та функціональних форм міжнародного бізнесу, таких як 

міжнародні стратегічні альянси, стартами, нано- і біо-технологічний, 

космічний бізнес. 

ПРН12. Виявляти сучасні підходи і моделі у менеджменті безперервності 

міжнародного бізнесу, ризик-менеджменті, операційному менеджменті, 

аналізувати та оцінювати моделі логістичного забезпечення та 

глобальних ланцюгів вартості. 

ПРН13. Здійснювати системний аналіз міжнародного маркетингового 

середовища, його структури та напрямів трансформації, інструментів, 

методів і механізму змін, використовувати новітні маркетингові 

технології у діяльності сучасних суб’єктів міжнародного бізнесу. 

As a result of mastering the program for training specialists (Masters in 

International Business), the graduate must: 

PRE.1. To have sufficient knowledge of international business as a field of 

activity and field of expertise, business communication skills in the field of 

international entrepreneurship and communicate effectively at professional and 

social levels, including verbal and written communication in foreign languages. 

PRE.2. To think creatively, have the ability to identify, analyze, evaluate current 

problems and tasks in the field of international business, make flexible, informed 

decisions based on the use of diagnostic techniques of leading international 

organizations on the basis of logical arguments and proven facts. 

PRE.3. To compile, systematize, summarize information from a variety of 

sources, isolate pressing problems of international business activity, formulate 

theoretical conclusions and develop practical recommendations, using the latest 

information and communication technologies and specialized software and taking 

into account cross-cultural business. 

PRE.4. To have the ability to work proactively, boldly, independently and in a 

team, to take responsibility and risks for decisions made on specific issues of 

international business, to motivate employees and to guide the work of the 

company team to achieve the goals, to ensure high quality of work and to justify 

the efficiency of business activity in turbulent business environment. 

PRE.5. To analyze and use in work international and national regulatory and 

regulatory documents and reference materials, to carry out applied analytical 

developments, to prepare analytical materials at a high theoretical and 

professional level. 

PRE.6.To assess Objectively and comprehensively the degree of complexity of 

tasks and problems in planning international business activity, developing 

strategies and the possible consequences and outcomes for its subjects. 

PRE.7. To research and analyze the current international business environment, 

the impact of economic and non-economic, including socio-cultural, religious, 

technological and technological factors on its uncertainty, risk and turbulence, 

take into account these factors in the process of activity. 

PRE.8. To identify and promptly respond to quantitative and qualitative changes 

in the types, institutional and functional forms of international business, its 

subjects and competitive management and marketing strategies, and develop 

measures to minimize the negative effects of international competition. 

PRE.9. To understand the essence of international business socialization in the 

context of sustainable environmental and economic development and implement 

the principles and criteria of social corporate responsibility in the activities of all 

international business entities. 

PRE.10. To monitor continuously, analyze, evaluate the scale and forms of 

activity of modern international business institutions (companies, strategic 



 

 

 

alliances, financial-industrial groups, networked corporate structures), their 

behavior in the global and regional markets and their methods of competition. 

PRE.11. To analyze and evaluate the effectiveness of the latest organizational 

and legal forms and functional forms of international business, such as 

international strategic alliances, startups, nano- and biotechnology, space 

businesses. 

PRE.12. To identify current approaches and models in international business 

continuity management, risk management, operational management, analyze and 

evaluate logistic supply and global value chain models. 

PRE.13. To carry out systematic analysis of the international marketing 

environment, its structure and directions of transformation, tools, methods and 

mechanism of change, to use the newest marketing technologies in the activity of 

modern subjects of international business. 

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

 забезпечення 

Передбачено залучення практиків з органів державної влади України та 

неурядових організацій для читання лекцій та проведення майстер-класів.  

Всі викладачі кафедри поєднують викладацьку, науково-викладацьку 

роботу з участю у міжнародних бізнес-проектах. До навчального процесу 

активно залучено успішних бізнесменів-практиків, у тому числі - 

випускників Інституту різних років, а також викладачів з іноземних 

закладів вищої освіти. 

It is planned to involve practitioners from state authorities of Ukraine and non-

governmental organizations for lecturing and conducting workshops. All teachers 

in the department combine teaching and research work with participation in 

international business projects. Successful business practitioners, including 

graduates of the Institute of different years, as well as teachers from foreign 

higher education institutions, are actively involved in the learning process. 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-

методичного 

забезпечення 

 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Володіння англійською мовою на рівні, що відповідає 

Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти 

English language level consistent with the European Language Education 

Recommendations 

 

 



 

 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 
 

2.1. Перелік компонент ОП 
 

 
 

 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кіль-

кість 

кре-

ди- 

итів 

Форма 

підсумкового контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1. Філософія бізнесу 3,0 Іспит 

ОК 2. Контролінг у міжнародному бізнесі 3,0 Іспит 

ОК 3. Теорія сталого розвитку та соціальні 

аспекти міжнародного бізнесу 

3,0  Іспит 

ОК 4. Макроекономічна політика й моделювання 

у міжнародному бізнесі 

3,0 Іспит 

ОК 5. Дипломатичний протокол та етикет 3,0 Залік 

ОК 6. Методологія та організація наукових 

досліджень в міжнародному бізнесі 

3,0  Залік 

ОК 7. Міжнародний бізнес 3,0 Іспит 

ОК 8. Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності 

3,0 Іспит 

ОК 9. Ризикологія та страхування у міжнародному 

бізнесі 

3,0 Іспит 

ОК 10. Кон’юнктура світових товарних ринків 3,0 Іспит 

ОК 11. Ціноутворення на світових ринках 3,0 Залік 

ОК 12. Менеджмент людських ресурсів в 

міжнародному бізнесі 

3,0 Іспит 

ОК 13. Менеджмент міжнародних бізнес-проектів 3,0  Залік 

ОК 14. Інноваційно-інвестиційний менеджмент в 

міжнародному бізнесі 

3,0 Іспит 

ОК 15. Галузеві аспекти міжнародного бізнесу 3,0 Іспит 

ОК 16. Системні методи менеджменту в 3,0  Іспит 



 

 

 

міжнародному бізнесі 

ОК 17. Міжнародна логістика та менеджмент 

ланцюгів постачань 

3,0 Залік 

ОК 18. Міжнародний стратегічний менеджмент та 

маркетинг 

3,0 Іспит 

ОК 19. Виробнича практика 3,0 Диференційований залік 

ОК 20. Магістерська робота 9,0 Захист 

Вибіркові компоненти ОП 

1. Дисципліни вільного вибору студента 

Вибір блоками 

1.1. Спеціалізований вибірковий блок  «Міжнародний бізнес та ділове адміністрування» 

ВБ 1.1.1. Глобальні корпорації на міжнародних 

ринках 

3,0  Іспит 

ВБ 1.1.2. Міжнародний операційний менеджмент 3,0  Залік 

ВБ 1.1.3. Облік зовнішньоекономічної діяльності 3,0  Залік 

ВБ 1.1.4. Кризовий менеджмент у міжнародному 

бізнесі 

3,0  Залік 

1.2. Спеціалізований вибірковий блок  «Міжнародний менеджмент і маркетинг» 

ВБ 1.2.1. Міжнародний податковий менеджмент 3,0  Іспит 

ВБ 1.2.2. Маркетингові технології міжнародного 

ринку послуг 

3,0  Залік 

ВБ 1.2.3. Інноваційний маркетинг міжнародних 

компаній 

3,0  Залік 

ВБ 1.2.4. Кроскультурний маркетинг-менеджмент та 

етика бізнесу 

3,0  Залік 

1.3. Спеціалізований вибірковий блок  «Фінанси міжнародного бізнесу» 

ВБ 1.3.1. Новітні фінансові інструменти та технології 

в міжнародному бізнесі 

3,0  Іспит 

ВБ 1.3.2. Фінансова математика у міжнародному 

бізнесі  

3,0  Залік 

ВБ 1.3.3. Кон'юнктурні дослідження світових 

товарних ринків 

3,0  Залік 

ВБ 1.3.4. Фінанси міжнародних корпорацій 3,0  Залік 

1.4. Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку) 

Перелік №1 3,0 Іспит 

ВБ 1.4.1.1. Маркетингові дослідження та бенчмаркінг у 

міжнародному бізнесі 

3,0  

ВБ 1.4.1.2. Похідні фінансові інструменти в 

міжнародному бізнесі 

3,0  

Перелік №2 3,0 Іспит 

ВБ 1.4.2.1. Міжнародний бізнес-консалтинг  3,0  

ВБ 1.4.2.2. Управлінський облік міжнародних 

корпорацій 

3,0  



 

 

 

Перелік №3 3,0 Залік 

ВБ 1.4.3.1. Інститути міжнародного бізнесу 3,0   

ВБ 1.4.3.2. Інтелектуальна власність в міжнародному 

бізнесі 

3,0   

Перелік №4 3,0 Залік 

ВБ 1.4.4.1. Поведінкова економіка 3,0   

ВБ 1.4.4.2. Міжнародні бізнес-комунікації 3,0   

  ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ: 
90,0  

у тому числі: 

  обов'язкові дисципліни 66,0  

  вільний вибір студента 24,0  

 Загальний обсяг вибіркових компонент: 24,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.2.                                             Структурно-логічна схема ОП 

 
 

 

 

 

 

 
ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ ЗА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ 

НАВЧАННЯ НА 

ОП  
-Комплексний 
кваліфікаційний іспит 
освітньої програми 
"Міжнародний бізнес" ОР 
магістр  
-Виробнича практика  
-Виконання  та захист 

магістерської роботи 

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

ПРОГРАМИ 

  Філософія бізнесу 

 Контролінг у міжнародному бізнесі 

 Теорія сталого розвитку та соціальні аспекти 

міжнародного бізнесу 

 Макроекономічна політика й моделювання у 

міжнародному бізнесі 

 Дипломатичний протокол та діловий етикет 

 Методологія та організація наукових 
досліджень в міжнародному бізнесі 

 Менеджмент міжнародних бізнес-проектів 

 Інноваційно-інвестиційний менеджмент в 

міжнародному бізнесі 

 Міжнародний бізнес 

 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

 Ризикологія та страхування у МБ 

 Кон’юнктура світових товарних ринків 

 Ціноутворення на світових ринках 

 Менеджмент людських ресурсів в 
міжнародному бізнесі 

 Міжнародний податковий менеджмент 

 Міжнародна логістика та менеджмент 

ланцюгів постачання 

 Міжнародний стратегічний менеджмент та 

маркетинг 

 Галузеві аспекти МБ 

 Системні методи менеджменту в МБ 

ОБОВ’ЯЗКОВІ 

КОМПОНЕНТИ ОП 

 

Дисципліни вільного 

вибору студента  

(вибір з переліку): 
- Маркетингові 
дослідження та 

бенчмаркінг у 

міжнародному бізнесі / 

Похідні фінансові 
інструменти в  МБ 

- Міжнародний бізнес-

консалтинг / 
Управлінський облік 

міжнародних корпорацій 

- Інститути міжнародного 
бізнесу / Інтелектуальна 

власність в МБ 

- Поведінкова економіка / 

Міжнародні бізнес-

комунікації 

Дисципліни вільного вибору студента  

(за блоками спеціалізацій) 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП 

Спеціалізація 

«Міжнародний 

бізнес та ділове 

адміністрування» 

Спеціалізація 

«Міжнародний 

менеджмент і 

маркетинг» 

Спеціалізація 

«Фінансви 

міжнародного 

бізнесу» 



 

 

 

3.Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Міжнародний 

бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» проводиться у 

формі комплексного кваліфікаційного іспиту з міжнародного бізнесу та 

публічного захисту кваліфікаційної магістерської роботи й завершується 

видачею документу встановленого зразка. Після успішного виконання освітньої 

програми «Міжнародний бізнес» та проходження атестації здобувачі отримують 

освітню кваліфікацію магістр міжнародних економічних відносин освітньої 

програми міжнародний бізнес, та при виконанні вимог можуть отримати 

професійну кваліфікацію «економіст-міжнародник». 

 

Умови присвоєння професійної кваліфікації «економіст-міжнародник»: 

1. Успішне проходження практики.  

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.  

 

Комплексний кваліфікаційний іспит освітньої програми "Міжнародний 

бізнес" здійснюється у письмовій формі шляхом надання відповідей на 

поставлені питання та розв’язання практичних завдань (казусів, задач) (за 

наявності). Під час оцінювання перевіряються такі програмні результати 

навчання: ПРН 1, ПРН 5, ПРН 7, ПРН 9, ПРН 10, ПРН 11, ПРН 12. 

Виконання і захист кваліфікаційної магістерської роботи. Написання 

магістерської роботи має базуватись на використанні матеріалів, наданих 

органами державної влади чи компанії, де працевлаштований чи проходив 

науково-виробничу практику студент. В 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 2, ПРН 3, ПРН 5, ПРН 

7, ПРН 8, ПРН 9, ПРН 10, ПРН 11, ПРН 12. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Form of qualification examination of higher education students 

 

The qualification examination of the graduates of the educational and vocational 

program "International Business" in Program Subject Area 292 "International 

Economic Relations" for obtaining Master’s Degree is carried out by taking a complex 

qualification exam in the educational program "International Management and 

Marketing" and the presentation of a final qualification master's work and results in the 

issuance of a document of a standard form for granting him/her a master's degree with 

qualification: "Master of International Economic Relations by educational program 

"International Business" 

The comprehensive qualification exam of the master's program “International 

Business” is carried out in writing by giving answers to the posed questions. The 

following program results of the training are verified during grading: PRE1, PRE5, 

PRE7, PRE10, PRE11, PRE12. 

Execution and presentation of a master's qualification paper. Writing a master's 

thesis has to be based on the use of materials provided by public authorities or 

companies where the student is employed, or where he/she was an intern. The thesis 

should provide a practical solution to the objectives set within the general goal of the 

study. The work should contain information about the approbation or practical 

application of the results of the master's research. The following program results of the 

training are verified during grading: PRE2, PRE3, PRE5, PRE7, PRE8, PRE9, PRE10, 

PRE11, PRE12. 
 

The qualification test takes place in an open and public manner. 

Qualification "international economist" may be assigned by a separate decision 

of the examination commission, provided: (1) passing all types of practice, which are 

envisaged by the curriculum; (2) choosing a specialized block of disciplines from the 

curriculum and obtaining an average grade of not less than "75" based on the results of 

all the disciplines that are included in it; (3) passing a qualification exam of the master’s 

program “International Business” with not less than 75 points. 



 

 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми  
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ЗК 1 Х   Х    Х       Х   Х    Х   Х    Х     Х Х   Х   

ЗК 2    Х         Х Х     Х       Х Х           Х   

ЗК 3  Х   Х    Х  Х     Х  Х     Х  Х     Х  Х  Х  Х   Х  

ЗК 4   Х       Х   Х         Х       Х  Х      Х    

ЗК 5 Х   Х    Х    Х   Х   Х     Х  Х     Х  Х  Х Х   Х   

ЗК 6                 Х   Х Х   Х   Х Х     Х        

ЗК 7     Х  Х    Х  Х   Х   Х       Х             Х  

ЗК 8   Х   Х    Х      Х    Х  Х     Х  Х  Х      Х   Х 

ЗК 10            Х  Х   Х  Х  Х   Х  Х  Х     Х        

ЗК 11 Х Х      Х   Х    Х    Х      Х  Х    Х   Х Х Х     

ФК 1.1   Х       Х            Х    Х    Х       Х    

ФК 1.2 Х           Х       Х        Х Х       Х      

ФК 1.3     Х Х Х         Х          Х Х    Х  Х      Х Х 

ФК 2.1    Х             Х    Х  Х Х      Х  Х      Х   

ФК 2.2 Х   Х    Х Х Х     Х   Х    Х    Х     Х  Х Х Х   Х   

ФК 2.3    Х         Х Х      Х     Х   Х Х         Х   

ФК 3.1.1 Х Х   Х    Х  Х  Х     Х Х    Х  Х  Х  Х     Х Х Х   Х  

ФК 3.1.2   Х Х      Х Х  Х Х        Х      Х  Х  Х     Х Х   

ФК 3.1.3 Х Х  Х    Х Х  Х Х   Х   Х     Х  Х  Х  Х     Х Х Х  Х   

ФК 3.1.4                 Х   Х Х   Х  Х  Х    Х         

ФК 3.1.5     Х      Х     Х Х  Х  Х   Х      Х         Х  

ФК 3.1.6   Х   Х Х   Х      Х    Х  Х          Х     Х   Х 

ФК 3.2.1            Х  Х   Х  Х  Х   Х                 

ФК 3.2.2 Х Х      Х Х  Х Х   Х   Х  Х     Х    Х  Х  Х Х Х Х     



 

 

 

ФК 3.2.3 Х   Х    Х       Х   Х    Х   Х    Х     Х Х   Х   

ФК 3.2.4    Х         Х Х     Х       Х Х           Х   

ФК 3.2.5  Х   Х    Х  Х     Х  Х     Х  Х     Х  Х  Х  Х   Х  

ФК 3.2.6   Х       Х   Х         Х       Х  Х      Х    

ФК 3.3.1 Х   Х    Х    Х   Х   Х     Х  Х     Х  Х  Х Х   Х   

ФК 3.3.2                 Х   Х Х   Х   Х Х     Х        

ФК 3.3.3     Х  Х    Х  Х   Х   Х       Х             Х  

ФК 3.3.4   Х   Х    Х      Х    Х  Х     Х  Х  Х      Х   Х 

ФК 3.3.5            Х  Х   Х  Х  Х   Х  Х  Х     Х        

ФК 3.3.6 Х Х      Х   Х    Х    Х      Х  Х    Х   Х Х Х     

 
 

 



 

 

 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми 
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ПРН 1  Х     Х      Х   Х   Х Х  Х  Х     Х Х    Х Х     Х 

ПРН 2   Х Х   Х     Х       Х Х                 Х Х Х Х 

ПРН 3  Х Х  Х   Х    Х     Х Х    Х Х  Х Х Х Х Х Х  Х  Х  Х  Х Х  

ПРН 4        Х Х   Х Х Х  Х Х  Х Х    Х Х          Х   Х Х Х 

ПРН 5  Х   Х            Х  Х Х  Х   Х    Х Х   Х Х      Х 

ПРН 6 Х   Х  Х   Х  Х          Х  Х         Х Х   Х     

ПРН 7 Х  Х   Х  Х Х Х  Х   Х   Х   Х  Х   Х Х Х   Х  Х   Х   Х  

ПРН 8    Х   Х   Х Х  Х Х Х Х Х Х  
 

Х  Х Х Х Х Х Х   Х    Х Х Х Х   

ПРН 9 Х  Х   Х      Х        
 

                 Х Х  

ПРН 10  Х  Х   Х Х  Х Х   Х Х     
 

Х Х       Х Х Х Х Х Х   Х    

ПРН 11       Х  Х Х   Х  Х Х    
 

Х   Х       Х    Х  Х    

ПРН 12        Х Х  Х   Х      
 

 Х Х             Х     

ПРН 13          Х Х    Х  Х Х  
 

     Х Х Х   Х  Х        
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