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ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 
Прізвище, 

ім’я, по 
батькові 

керівника та 
членів 

проектної 
групи 

Найменування 
посади 

(для суміс- 
ників — місце 

основної 
роботи, 

наймену-вання 
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 проектної групи 

Намонюк 
Василь 
Євгенович 

Доцент 
кафедри 
міжнародних 
фінансів 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 
поглинання банків в 
умовах глобальної 
конкуренції», 2008, 
доцент кафедри 
міжнародних фінансів 

13 років Автор близько 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 
«Податковий менеджмент 
міжнародного підприємства», 2017, 
співавтор навчальних посібників 
«Міжнародні фінанси», 2014, 
«Світова економіка», 2015, 2017). 
Учасник понад 30 фахових і 
спеціалізованих міжнародних 
науково-практичних та науково-
теоретичних конференцій 

ДВНЗ 
«Київський 
національний 
економічний 
університет 
імені Вадима 
Гетьмана», 
довідка про 
проходження 
стажування та 
підвищення 
кваліфікації», 
2017 р. 

Члени проектної групи 

Стаканов 
Роман 
Дмитрович 

Доцент 
кафедри 
світового 
господарства і 
міжнародних 
економічних 
відносин ІМВ 
КНУ імені 

Київський 
університет 
імені Тараса 
Шевченка, 2007; 
Економіст-
міжнародник, 
перекладач з 
англійської мови 

Кандидат економічних 
наук, 08.00.02 – світове 
господарство і 
міжнародні економічні 
відносини; тема 
дисертації «Вплив 
трудової еміграції на 
макроекономічний 

11 років Автор близько 150 наукових та 
навчально-методичних публікацій з 
проблематики міжнародної трудової 
міграції, економіки обліку та аналізу 
зовнішньоекономічної діяльності та 
МЕВ у цілому (у т.ч. співавтор 
підручника з грифом МОН «Облік 
зовнішньоекономічної діяльності 

Київський 
економічний 
інститут 
менеджменту, 
довідка про 
проходження 
стажування та 
підвищення 
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Тараса 
Шевченка 

розвиток України», 2010; 
доцент кафедри 
світового господарства і 
міжнародних 
економічних відносин 

підприємств», 2012; підручника 
«Облік зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств», 2018 р., 
автор монографії «Регіональна 
політика регулювання міжнародної 
трудової міграції», 2017). Автор 9 
наукових публікацій за кордоном. 
Учасник більш як 50 наукових 
конференцій, симпозіумів та круглих 
столів 

кваліфікації,  
2013 р 

Глухова Дар’я 
Андріївна 

Доцент кафедри 
міжнародного 
бізнесу ІМВ 
КНУ імені 
Тараса 
Шевченка 

Київський 
університет 
імені Тараса 
Шевченка, 2007; 
Економіст-
міжнародник, 
перекладач з 
англійської мови 

Кандидат економічних 
наук, 
08.00.02 - свiтове 
господарство і 
мiжнароднi економічні 
відносини; тема 
дисертації 
«Нанотехнологічні 
інновації в системі 
факторів міжнародної 
конкурентоспроможності 
України», 2011; 
доцент кафедри 
міжнародного бізнесу 

11 
років  

Автор близько 80 наукових та 
навчально-методичних публікацій з 
проблематики глобального 
інноваційного розвитку та 
математичного моделювання (у т.ч. 
співавтор підручника з грифом МОН 
«Міжнародний бізнес», 2009, 2014; 
співавтор монографії «Сучасна 
фірма: виклики та загрози») 
Автор 4 наукових публікацій за 
кордоном. 
 

 

При розробці проекту Програми враховані вимоги: 
1) Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: проект [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України. – К. – Режим доступу: 

(http://mon.gov.ua/citizens/zv’yazki-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya2016.html). 
2) пропозиції до Стандарту вищої освіти України спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» за першим освітнім рівнем на здобуття освітньо-

професійного рівня: бакалавр.  
3)   пропозиції галузевих державних органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, та галузевих об’єднань організацій роботодавців, зокрема 

«Всеукраїнської асоціації економістів-міжнародників». 
 



5 

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
«Міжнародний бізнес, комерція та фінанси» 

«International Business, Commerce and Finance» 
зі спеціальності  292 «Міжнародні економічні відносини» 

 
1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації  / Obtained qualification 
and the title of the program 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Спеціальність: 292 – Міжнародні економічні 
відносини 
Освітня програма: Міжнародний бізнес, комерція та 
фінанси  
Освітня кваліфікація: бакалавр з міжнародних 
економічних відносин  
Academic degree: Bachelor 
Program subject area: International Economic Relations 
Program: International Business, Commerce and 
Finance 
Academic qualification: Bachelor of International 
Economic Relations  

Мова(и) навчання і оцінювання / 
Language of the study and evaluation 

Англійська 
English 

Обсяг освітньої програми / Number 
of credits 

240 кредитів ЄКТС  
термін навчання 4 роки 
240 ECTS credits 
4 years of study 

Тип програми / Type of the program Освітньо-професійна 
Professional Educational Program 

Повна назва закладу вищої освіти, а 
також структурного підрозділу у 
якому здійснюється навчання / Title 
of the institution of higher education 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка  
Інститут міжнародних відносин  
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
Institute of International Relations 

Наявність акредитації / 
Accreditation 

Сертифікат МОНмолодьспорту України, серія НД-
IІ, №1123143 від 16.10.2012 (термін дії до 
01.07.2022) 
Ministry of Education and Science, Youth and Sport of 
Ukraine, 2012 (Certificate ND-II, # 1123143 of 
16.10.2012) 

Цикл/рівень програми 
Cycle/level of the program 

НРК України – 7 рівень,  
FQ-EHEA – перший цикл, 
ЕQF-LLL – 6 рівень 
National Qualifications Framework – 7 level 
FQ-EHEA – first circle 
EQF-LLL – 6 level 

Передумови 
/ Prerequisites 

На базі повної загальної середньої освіти 
/ Based on full general secondary education 

Форма навчання 
/ Form of learning 

Денна 
/ full-time 

Термін дії освітньої програми 
/ Validity of the education programme 

5 років  
/ 5 years 

Інтернет-адреса постійного http://www.iir.edu.ua/education/international_economic 
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розміщення опису освітньої 
програми 
/ Permanent Internet address of the 
education programme 

2 – Мета освітньої програми 
Мета програми (з врахуванням 
рівня кваліфікації) 
Goal of the programme (taking into 
account the qualification level) 

Надати студентам практичноорієнтовану освіту в 
сфері міжнародного бізнесу, комерції та фінансової 
діяльності з широким доступом до майбутнього 
працевлаштування в приватному та державному 
секторах на міжнародному рівні, за допомогою 
органічного поєднання традицій вищої школи 
України з новими вимогами, які диктуються 
сучасними процесами і викликами глобалізації та 
розвитком «економіки знань». 
 
To provide students with a practical-oriented education 
in the field of international business, commerce and 
financial activities with a broad access to future 
employment in the private and public sectors at the 
international level through the coherent combination of 
the traditions of higher education in Ukraine with the 
new requirements that are necessitated by modern 
processes and the challenges of globalization and 
«knowledge economy» development. 

3 - Характеристика освітньої програми 
Предметна область (галузь знань / 
спеціальність / спеціалізація 
програми) 
/ Subject-matter (field / specialisation / 
specialty of the programme) 

Міжнародні відносини / Міжнародні економічні 
відносини 
 
International relations / International economic relations 

Орієнтація освітньої програми 
/ Orientation of the education 
programme 

Освітньо-професійна академічна / academic and 
professional 
 

Основний фокус освітньої програми 
та спеціалізації 
/ Main focus of the education 
programme and specialisation  

Загальна освіта за спеціальністю «Міжнародні 
економічні відносини» 
General education in the field of International Economic 
Relations 

Особливості програми 
/ Special features of the programme 

Навчання англійською мовою з вивченням 
української мови. Практика за фахом в міжнародних 
економічних організаціях, державних структурах 
України та зарубіжних країн, вітчизняних та 
іноземних компаніях 
Комплексний кваліфікаційний іспит освітньої 
програми «Міжнародний бізнес, комерція та 
фінанси» 
Teaching in English with learning of Ukrainian 
language. Mandatory job training in international 
economic organizations, public institutions of Ukraine 
and other countries, nationals and foreign companies 
Comprehensive qualification exam under the 
educational program “International Business, 
Commerce and Finance” 
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4 – Придатність випускників  
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працевлаштування / 
Suitability for employment 

Фахівець з міжнародного бізнесу, комерції та 
фінансів здатний якісно виконувати професійні види 
робіт й обіймати посади в багатонаціональних 
комерційних та фінансових компаніях, банках, 
міжнародних організаціях та органах державної 
влади.  
Specialist in international business, commerce and 
finance is able to perform efficiently professional jobs 
and to hold positions in multinational commercial and 
financial companies, banks, international organizations 
and government authorities.  

Подальше навчання / Further study Продовжити освіту в Україні та за кордоном за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти,  
підвищувати кваліфікацію й отримувати додаткову 
освіту за сертифікованими програмами та 
програмами післядипломного навчання. 
Continue education in Ukraine and abroad at the second 
(master's) level of higher education, improve skills and 
get additional education in certified programs and 
postgraduate education programs. 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та навчання / Teaching 
and learning 

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 всього терміну навчання за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр» кожен студент 
виконує три курсові роботи.  
Student-centred learning, general learning style – task-
oriented. Lectures, seminars, workshops, independent 
work (performance of «case studies» and projects, 
writing essays, etc.), writing of module tests by 
students, progress tutorial. 
Throughout the term of study at the educational 
qualification level “bachelor”, each student performs 
three courseworks. 

Оцінювання / Evaluation Письмові та усні іспити, заліки, диференційовані 
заліки, 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 курсових 
робіт тощо. 
Written and oral exams, credits, differentiated credits, 
current control, modular control works, essays, «case 
studies», presentations, other types of works at seminars 
and independent work, report on the results of scientific 
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and industrial internship, presentation of courseworks 
etc.  

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна компетентність / 
Integral competence 

Здатність розв’язувати комплексні спеціалізовані 
завдання та практичні проблеми у сфері 
міжнародних економічних відносин, у цілому та в 
тому числі у процесі навчання, що передбачає 
застосування новітніх теорій та методів і 
характеризується варіативністю та 
багатоаспектністю при здійсненні актуальних 
досліджень світогосподарських зв’язків. 
The ability to solve complex specialized tasks and 
practical problems in the field of international economic 
relations, in general and including the process of 
learning, which involves the application of the latest 
theories and methods and is characterized by variability 
and multidimensionality in the implementation of 
relevant studies of world economic relations. 

Загальні компетентності (ЗК) /  
General Competences 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу. 
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. 
ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями. 
ЗК4. Здатність до практичної апробації здобутих 
знань.  
ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
ЗК6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми. 
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК8. Здатність працювати як автономно, так і у 
команді. 
ЗК9. Здатність працювати в міжнародному 
середовищі. 
ЗК10. Вміння до розробки та управління проектами. 
ЗК11. Здатність діяти соціально відповідально та 
свідомо. 
ЗК12. Здатність спілкуватися іноземними мовами як 
усно, так і письмово. 
ЗК 13. Здатність зберігати та примножувати 
моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її 
місця у загальній системі знань про природу і 
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми 
рухової активності для активного відпочинку та 
ведення здорового способу життя. 
ЗК14. Здатність реалізувати свої права та обов’язки 
к члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного 
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суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
GC1. The ability for abstract thinking, analysis and 
synthesis. 
GC2. Knowledge and understanding of the subject area 
and understanding of professional activity. 
GC3. The ability to learn and acquire modern 
knowledge. 
GC4. The ability for practical testing of acquired 
knowledge. 
GC5. The ability for searching, analysing and data 
processing of information from different sources. 
GC6. The ability to identify, set and solve problems. 
GC7. The ability to generate new ideas (creativity). 
GC8. The ability to work well independently as well as 
in groups. 
GC9. The ability to work in an international 
environment. 
GC10. The ability to develop and manage projects. 
GC11. The ability to act socially responsibly and 
consciously. 
GC12. The ability to communicate in foreign languages 
both orally and in writing. 
GC13. The ability to maintain and increase the moral, 
cultural, scientific values and achievements of the 
society based on the understanding of the history and 
patterns of subject area, its place in the general 
knowledge system about nature and society and the 
development of society, techniques and technologies, to 
use different types and forms of physical activity for 
active recreation and maintaining a healthy lifestyle. 
GC14. The ability to exercise the rights and 
responsibilities as a member of society, to realize the 
values of the civil society (a free democratic society and 
the need for its sustainable development, the rule of law, 
human and civil rights and freedoms in Ukraine). 

Фахові компетентності  
(спеціальні) (ФК) /  
Professional competencies 
 
 

ФК 1. здатність використовувати економічну 
термінологію, аналізувати економічні процеси, 
здійснювати порівняльний аналіз різних 
економічних систем, виявляти їх особливості, 
переваги і недоліки та використовувати кількісні 
мікро- та макроекономічні показники у процесі 
аналізу і дослідження міжнародних економічних 
систем. 
ФК 2. знання сучасних видів, форм, стратегій  
міжнародної підприємницької діяльності, 
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організації та управління в міжнародному бізнесі, 
фінансовій політиці багатонаціональних 
підприємств, механізму дипломатичного 
забезпечення інтересів бізнесу на міжнародних 
ринках.  
ФК 3. здатність застосовувати математичні та 
статистичні методи в аналізі мікро- та 
макроекономічних показників, використовувати 
прийоми та інструменти математичного аналізу для 
виявлення різних економічних закономірностей, 
моделювати та прогнозувати ринкові процеси для 
прийняття оптимальних рішень у міжнародному 
бізнесі.   
ФК 4. знання теорії та практики розвитку світової 
економіки, міжнародної торгівлі товарами та 
послугами, міжнародного руху капіталів, робочої 
сили та інтелектуальної власності, міжнародних 
фінансів, а також уміння аналізувати основні 
економічні показники країн світу. 
ФК 5. здатність аналізувати інформаційні джерела з 
точки зору об’єктивності, достовірності, 
актуальності, повноти, релевантності представленої 
інформації, а також використовувати спеціалізоване 
програмне забезпечення з метою обробки та 
передачі інформації в галузі міжнародного бізнесу 
та фінансів. 
ФК 6. здатність оцінювати, узагальнювати та 
систематизувати знання щодо етапів розвитку,  
теоретичних основ та регулювання міжнародної 
торгівлі товарами, співвідношення факторів 
виробництва та ресурсозабезпеченості країн, їх 
впливу на структуру та динаміку міжнародних 
товарних ринків. 
ФК 7. здатність аналізувати еволюцію, структуру і 
механізми глобальних фінансів, становлення та 
розвиток сегментації сучасного міжнародного 
фінансового ринку.  
ФК 8. здатність аналізувати вплив змін у 
міжнародній логістичній інфраструктурі на 
розвиток міжнародного бізнесу. 
ФК 9. аналізувати торговельні аспекти міжнародних 
інтеграційних угод та використовувати їх в 
практиці зовнішньоторговельної діяльності. 
ФК 10. знання основ міжнародних стандартів 
фінансової звітності та уміння їх застосовувати на 
практиці для моніторингу ефективності 
міжнародних операцій. 
ФК 11. здатність правильно оцінювати особливості 
організації й ефективність функціонування різних 
видів операцій багатонаціональних підприємств.  
ФК 12. здатність застосовувати методи 
міжнародного стратегічного планування діяльності 
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компаній задля визначення головних цілей і 
розробки програм їх досягнення в умовах 
ускладнення динамічного зовнішнього середовища  
ФК 13. здатність застосовувати теоретичні 
положення, ідеї, методи і основні інструменти 
міжнародного менеджменту та маркетингу для 
організації ефективної міжнародної діяльності 
підприємства, розробляти дієві бізнес-стратегії й 
адаптувати завдання і можливості досліджень до 
реалій стратегічного та оперативного планування 
суб’єктів міжнародного підприємництва. 
ФК 14. здатність систематизувати, узагальнювати і 
аналізувати особливості динаміки внутрішніх і 
зовнішньоторговельних цін у межах світової 
торгівлі, методів ціноутворення на мікро- та 
макроекономічному рівнях, особливостей побудови 
найважливіших економічних індексів  
ФК 15. здатність застосовувати основні інструменти 
забезпечення платежів та розрахунків в 
міжнародному бізнесі  
ФК 16. здатність застосовувати фінансові механізми 
страхового захисту від ризиків дотичних 
господарській діяльності, оцінювати в якості 
страхувальника фінансову стійкість страхових 
організацій та стан розвитку страхових ринків  
ФК 17. здатність продемонструвати знання та 
розуміння організації фінансово-господарської 
діяльності суб’єктів господарювання та планування 
фінансово-господарської діяльності суб’єктів 
господарювання, керуючись показниками 
економічного аналізу та використовуючи дані  
бухгалтерського обліку  
ФК 18. здатність використовувати сучасні методи 
управління корпоративними фінансами для 
вирішення стратегічних завдань 
багатонаціональних підприємств. 
ФК 19. здатність орієнтуватися у сучасному 
різноманітті культур, знати основні світоглядні 
засади, базові цінності, форми розвитку та вміння 
виконувати професійні обов’язки в умовах 
глобалізованого світу. 
ФК 20. Здатність до теоретичного аналізу 
договірної основи міжнародної комерційної 
діяльності, розробки, укладання і управління 
зовнішньоекономічними контрактами.  
PC1. The ability to use economic terminology, analyse 
economic processes, to carry out a comparative analysis 
of various economic systems, identify their features, 
advantages and disadvantages and to use quantitative 
micro and macroeconomic indicators in the process of 
analysis and research of international economic 
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systems. 
PC2. Knowledge of modern types, forms, strategies of 
international entrepreneurial activity, organization and 
management in international business, financial policy 
of multinational enterprises, mechanism of diplomatic 
provision of business interests in international markets. 
PC3. The ability to apply mathematical and statistical 
methods in the analysis of micro and macroeconomic 
indicators, to use methods and tools of mathematical 
analysis to identify different economic patterns, to 
model and predict market processes for making optimal 
solutions in international business. 
PC4. Knowledge of the theory and practice of the world 
economy developing, international trade in goods and 
services, international capital movements, labor and 
intellectual property, international finance, and the 
ability to analyse key economic indicators of countries 
around the world.  
PC5. The ability to analyse information sources in 
terms of objectivity, reliability, relevance, 
completeness, relevance of the information provided, as 
well as use of specialized software for the processing 
and transfer of information in the field of international 
business and finance. 
PC6. The ability to evaluate, generalize and systematize 
knowledge on the stages of development, the theoretical 
basis and regulation of international trade in goods, 
balance of production factors and resource availability 
of countries, their influence on the structure and 
dynamics of international commodity markets. 
PC7. The ability to analyse the evolution, structure and 
mechanisms of global finance, formation and 
development of the modern international financial 
market segmentation. 
PC8. The ability to analyse the impact of changes in 
international logistics infrastructure on the development 
of international business. 
PC9. The ability to analyse the trade aspects of 
international integration agreements and use them in the 
practice of foreign trade activities. 
PC10. Knowledge of the basics of international 
financial reporting standards and their ability to apply 
in practice to monitor the effectiveness of international 
transactions. 
PC11. The ability to assess properly the peculiarities of 
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the organization and the efficiency of the operation of 
various types of operations of multinational enterprises. 
PC12. The ability to apply the methods of international 
strategic planning of companies to determine the main 
goals and develop programs to achieve them under the 
dynamic external environment sophistication. 
PC13. The ability to apply theoretical principles, ideas, 
methods and basic tools of international management 
and marketing for effective organization of 
international enterprise activity, to develop effective 
business strategies and adapt research challenges and 
opportunities to the reality of strategic and operational 
planning for international business actors. 
PC14. The ability to systematize, generalize and 
analyse the peculiarities of the dynamics of domestic 
and foreign trade prices within the world trade, methods 
of pricing at micro and macroeconomic levels, 
peculiarities of forming up of the most important 
economic indices. 
PC15. The ability to apply the main tools for 
settlements providing in international business. 
PC16. The ability to apply financial insurance 
mechanisms for protection against the tangible risks of 
business activities, to assess as an insurer the financial 
stability of insurance organizations and the 
development of insurance markets. 
PC17. The ability to demonstrate the knowledge and 
understanding of the organization and planning of 
economic entities financial and economic activity, 
guided by indicators of economic analysis and data 
accounting. 
PC18. The ability to use modern methods of corporate 
finance management to address the strategic objectives 
of multinational enterprises. 
PC19. The ability to get oriented in the modern variety 
of cultures, to know the basic ideological foundations, 
basic values, forms of development and ability to 
perform professional duties in a globalized world. 
PC20. The ability to analyze the theoretical foundations 
of the international commercial activity, designing, 
conclusion and managing of foreign economic 
contracts. 

7 – Програмні результати навчання 
Програмні результати навчання / 

Program learning results 
 

ПРН 1. мислити креативно, критично, 
демонструвати абстрактне мислення, синтезувати 
загальні знання насамперед із предметної області 



14 

 
 

для досягнення цілей професійної діяльності. 
ПРН 2. швидко розуміти професійні завдання, 
оцінювати їхню складність. 
ПРН 3. усвідомлювати необхідність навчання 
впродовж усього життя, дотримуватися принципів 
безперервного розвитку та постійного 
самовдосконалення; прагнути професійного 
зростання, проявляти толерантність та готовність до 
інноваційних змін. 
ПРН 4. швидко знаходити потрібну інформацію, 
обробляти й аналізувати її, оцінювати за 
достовірністю та релевантністю. 
ПРН 5. виявляти суть проблеми, переводити 
проблему в набір конкретних задач і вирішувати їх, 
працюючи в групі та під керівництвом. 
ПРН 6. пропонувати нестандартні підходи у сфері 
професійної діяльності. 
ПРН 7. налагоджувати ділові контакти з 
керівництвом, колегами, партнерами та клієнтами; 
уникати конфліктів у професійній діяльності й 
ефективно вирішувати вже посталі проблеми. 
ПРН 8. підтримувати робочі контакти з 
представниками інших країн і культур. 
ПРН 9. діяти етично та свідомо, розуміти власну 
відповідальність за свої дії як у професійному 
розрізі, так і в загальносуспільному. 
ПРН 10. застосовувати новітні методи та 
інструменти розвитку та управління міжнародними 
та національними брендами, розробляти стратегії 
позиціонування та механізми й інструменти бренд-
комунікацій у міжнародному бізнесі 
ПРН 11. демонструвати знання з організації роботи 
підрозділів логістичного забезпечення 
міжнародного бізнесу та використовувати 
конкретні логістичні технології  
ПРН 12. аналізувати і розв’язувати конкретні 
ситуації з маркетингу і менеджменту, а також 
управляти системою міжнародного маркетингу і 
менеджменту в багатонаціональних компаніях. 
ПРН 13. демонструвати знання з оцінки 
економічної ефективності інвестиційних рішень. 
ПРН 14. застосовувати на практиці теоретичні 
знання з міжнародно-правових питань, що постають 
у сфері сучасного міжнародного бізнесу та 
фінансів. 
ПРН 15. систематизувати, узагальнювати і 
аналізувати особливості динаміки внутрішніх і 
зовнішньоторговельних цін у межах світової 
торгівлі, методів ціноутворення на мікро- та 
макроекономічному рівнях. 
ПРН 16. використовувати основні методики 
дослідження кон’юнктури і прогнозування процесів 
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у світовій економіці, на міжнародних товарних 
ринках і окремих ключових товарів, з 
використанням міжнародних інформаційних джерел 
і програм. 
ПРН 17. здійснювати аналіз особливостей 
ризикового середовища міжнародного бізнесу та 
фінансових операцій, застосувати методи кількісної 
та якісної ідентифікації та оцінки таких ризиків,  
використовувати фінансові механізми страхового 
захисту  від ризиків дотичних комерційній 
діяльності. 
ПРН 18. демонструвати знання та розуміння 
підготовки (планування) міжнародних проектів, 
управління їх реалізацією.  
ПРН 19. використовувати сучасні методи розробки 
та прийняття різного роду управлінських рішень у 
міжнародному бізнесі 
ПРН 20. досліджувати структуру та основні 
тенденції світової економіки, напрями та форми її 
транснаціоналізації, а також аналізувати основні 
економічні показники країн світу. 
ПРН 21. планувати та розвивати міжнародні 
підприємства шляхом використання базових теорій 
міжнародного бізнесу. 
ПРН 22. аналізувати еволюцію, структуру і 
механізми глобальних фінансів, міжнародних 
фінансових ринків та інструментів.  
ПРН 23. застосовувати математичні та статистичні 
методи в аналізі мікро- та макроекономічних 
показників, використовувати прийоми та 
інструменти математичного аналізу для виявлення 
різних економічних закономірностей, моделювати 
та прогнозувати ринкові процеси для прийняття 
оптимальних рішень.   
ПРН 24. володіти знаннями з управління фінансами 
міжнародних компаній, операційною та 
інвестиційною діяльністю, визначення базових 
індикаторів біржової діяльності у міжнародних 
фінансових центрах.  
ПРН 25. застосовувати на практиці підходи до 
оцінки вартості компаній перед їх поглинанням, 
обирати найефективніші стратегії та тактики 
поглинання, а також захисту від поглинання, 
здійснювати оцінку результатів  транснаціональних 
злиттів і поглинань.   
ПРН 26. виявляти особливості моделей 
корпоративної соціальної відповідальності 
міжнародних підприємств. 
ПРН 27. оцінювати особливості інвестиційних 
стратегій різних типів інституційних інвесторів, а 
також фактори, що визначають інвестиційну 
поведінку міжнародних інвесторів в глобальному 
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конкурентному середовищі. 
 
PER1. Ability to think creatively, critically, to 
demonstrate abstract thinking, to synthesize general 
knowledge from the subject area to achieve the goals of 
professional activity. 
PER2.Ability to understand quickly professional tasks 
and evaluate their complexity 
PER3.Ability to recognize the need for lifelong 
learning, to adhere to the principles of development and 
constant self-improvement; strive for professional 
growth, show tolerance and readiness for innovation. 
PER4.Ability to find quickly required information, 
process and analyze it, evaluate its relevance 
PER5.Ability to identify the essence of the problem, 
transform them into a set of specific tasks and solve 
them, working in a group and under the guidance. 
PER6.Ability to use non-standard approaches in the 
field of professional activity. 
PER7.Ability to establish business contacts with 
management, colleagues, partners and clients; avoid 
conflicts in professional activities and effectively 
address the problems that have already arisen. 
PER8.Ability to maintain business contacts with 
representatives of other countries and cultures. 
PER9.Ability to act ethically and consciously, 
understand their own responsibility for actions, both in 
professional terms, and in the general public. 
PER10.Ability to apply new methods and tools for the 
development and management of international and 
national brands, develop positioning strategies and 
brand communication tools in international business. 
PER11.Ability to demonstrate knowledge in organizing 
the work of logistics departments on international level 
and use specific logistics technologies. 
PER12.Ability to analyze and solve specific marketing 
and management situations, as well as manage the 
international marketing and management system in 
multinational companies.  
PER13.Ability to demonstrate knowledge in assessing 
the economic efficiency of investment decisions. 
PER14.Ability to apply in practice theoretical 
knowledge on international legal issues that arise in the 
field of modern international business and finance.  
PER15.Ability to systematize, generalize and analyze 
the dynamics of domestic and foreign trade prices, using 
methods of pricing at micro and macroeconomic levels. 
PER16.Ability to use the basic methods in studying the 
market conditions and forecasting processes in the 
world economy, in international commodity markets 
and individual products, using international information 
sources and programs. 
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PER17. Analyze the features of the risk environment in 
international business, to apply methods of quantitative 
and qualitative identification, as well as assessment of 
such risks; to use financial mechanisms of insurance in 
commercial activities.   
PER18.Demonstrate knowledge and understanding in 
international project-planning, as well as in 
management of their implementation.  
PER19.Ability to use modern methods of developing 
and adopting various management decisions in 
international business. 
PER20. Explore the structure and main trends of the 
world economy, directions and forms of its 
transnationalization, as well as to analyze the main 
economic indicators of different countries. 
PER21.Plan and develop an international 
entrepreneurship through the using the basic theories of 
international business.  
PER22.Analyze the evolution, structure and 
mechanisms of global finance, international financial 
markets and as such instruments. 
PER23.Ability to apply mathematical and statistical 
methods in the analysis of micro- and macroeconomic 
indicators, to use techniques and tools of mathematical 
analysis to identify different economic patterns, to 
model and predict market processes for making optimal 
solutions.  
PER24. Demonstrate knowledge in management of 
international finances, operational and investment 
activities, as well as in determination of basic indicators 
of global stock market activity. 
PER25.Ability to apply in practice different approaches 
to assessing the value of companies before their 
acquisitions; to choose the most effective strategies and 
tactics of acquisitions, as well as protection from it; to 
evaluate the results of transnational mergers and 
acquisitions. 
PER26.Ability to identify the features of models for 
corporate social responsibility international enterprises. 
PER27.Evaluate the peculiarities of investment 
strategies of different types institutional investors, as 
well as factors that determine the investment behavior 
of international investors in a global competitive 
environment. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Специфічні характеристики 
кадрового забезпечення / Specific 
features of academics staff 
 
 

Усі викладачі кафедр поєднують викладацьку, 
науково-викладацьку роботу з участю у 
міжнародних наукових та бізнесових проектах. До 
навчального процесу активно залучено успішних 
підприємців-практиків, у тому числі – випускників 
Інституту різних років, а також зарубіжну 
професуру. 
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Передбачене залучення закордонних спеціалістів та 
практиків. 
All teachers of the departments combine academic 
activity, research with the participation in international 
scientific and business projects. Successful 
entrepreneurs, including alumni of the Institute of 
various years, as well as foreign professors, are actively 
involved in the educational process. 
The involvement of foreign specialists and practitioners 
is envisaged. 

Специфічні характеристики 
матеріально-технічного 
забезпечення 
/ Specific features of the infrastructure 

 

Специфічні характеристики 
інформаційного та навчально-
методичного забезпечення 
/ Equipment and information 
resources 

Наявність спеціальної літератури, навчально-
методичних матеріалів англійською мовою  
Availability of necessary educational and scientific 
materials in English 
 

9 – Академічна мобільність 
Національна кредитна мобільність / 
National academic mobility 

 

Міжнародна кредитна мобільність / 
International academic mobility 

На основі двосторонніх договорів між Інститутом 
міжнародних відносин (Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка) та 
навчальними закладами країн-партнерів 
(Азербайджану, Бангладеш, Боснії та Герцеговини, 
Бельгії, Греції, Грузії, Індії, Іспанії, Італії, 
Казахстану, Китаю, Кіпру, Литви, Марокко, 
Німеччини, Польщі, США, Угорщини, Узбекистану, 
Франції, Хорватії)  здійснюється співпраця в сфері 
міжнародної мобільності студентів та відповідного 
перезарахування кредитів. Механізм реалізації 
міжнародної кредитної мобільності регулюється 
«Положенням про порядок реалізації права на 
академічну мобільність КНУ ім. Тараса 
Шевченка» від 29.06.2016 року, а також 
«Положенням про порядок перезарахування 
результатів навчання у КНУ ім. Тараса 
Шевченка» 29.06.2016 року. 
 
Cooperation in the field of international students' 
academic mobility and corresponding credit transfer is 
on the basis of bilateral agreements between the 
Institute of International Relations (Taras Shevchenko 
National University of Kyiv) and the educational 
institutions of partner countries (Azerbaijan, 
Bangladesh, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Greece, 
Georgia, India, Spain, Italy, Kazakhstan, China, 
Morocco, Germany, Poland, USA, Hungary, 
Uzbekistan, France, Croatia).  The international credit 
mobility is regulated by the “Regulations on the 
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Procedure for the Exercise of the Right to Academic 
Mobility at KNU of Taras Shevchenko" of 29.06.2016, 
as well as" Regulations on the procedure for 
recalculating the results of studies at the KNU of Taras 
Shevchenko» of 29.06.2016. 

Навчання іноземних здобувачів 
вищої освіти / Training of foreign 
students 

Володіння англійською мовою на рівні, що 
відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з 
мовної освіти 
 
Proficiency in English at the level that meets the 
Common European Framework of Reference for 
Language 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-
ПРОФЕСІЙНОЇ/НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА 

ПОСЛІДОВНІСТЬ 
 

2.1. Перелік компонент ОП 
Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 
практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумковог
о контролю 

1 2 3 4 
1. Обов’язкові компоненти ОП / Mandatory components of the education programme 

OK1 Вступ до міжнародного бізнесу, комерції та фінансів / 
Introduction to International Business, Commerce and Finance 

4,0 Іспит / exam 

OK2 Філософія / Philosophy 4,0 Залік / credit 
OK3 Основи макроекономіки / Principles of Macroeconomics 4,0 Іспит / exam 
OK4 Основи мікроекономіки / Principles of Microeconomics 4,0 Залік / credit 

OK5 Політична економіка міжнародної торгівлі / Political 
economy of International Trade 

4,0 Залік / credit 

OK6 Світова економіка / World economy 4,0 Іспит / exam 

OK7 Міжнародний бізнес /International Business  4,0 Іспит / exam 

OK8 Багатонаціональні підприємства / Multinational enterprises 4,0 Іспит / exam 

OK9 Міжнародний менеджмент / International Management 4,0 Іспит / exam 

OK10 Міжнародний маркетинг / International Marketing 4,0 Залік / credit 

OK11 Міжнародні фінансові ринки / International Financial 
Markets  

4,0 Залік / credit 

OK12 Конкуренція на міжнародних ринках / Competition in 
International Markets 

4,0 Іспит / exam 

OK13 Міжнародний банківський бізнес / International banking 
business 

4,0 Залік / credit 

OK14 Міжнародний фінансовий менеджмент / International 
financial management 

4,0 Іспит / exam 

OK15 Страхування в міжнародному бізнесі / Insurance in 
international business 

4,0 Іспит / exam 

OK16 Міжнародний лізинг / International leasing 3,0 Залік / credit 
OK17 Стратегічний менеджмент багатонаціональних 

підприємств / Multinational Strategic Management 
4,0 Іспит / exam 

OK18 Кон’юнктура світових товарних ринків / Market Conditions 
of World Commodity Markets  

4,0 Іспит / exam 

OK19 Глобальні маркетингові стратегії / Global marketing 
strategies 

4,0 Залік / credit 

OK20 Міжнародне управління персоналом / International Human 
Resource Management 

4,0 Іспит / exam 

OK21 Глобальні бізнес-культури / Global business cultures 4,0 Залік / credit 

OK22 Інформаційні системи в міжнародному бізнесі, комерції та 
фінансах / Information Systems in Int. Business, Commerce 
and Finance 

4,0 Залік / credit 

OK23 Математика в бізнесі та фінансах/ Business and Financial 
Mathematics 

4,0 Іспит / exam 
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OK24 Основи методології досліджень в міжнародному бізнесі, 
комерції та фінансах / Basics of Research Methodology in 
International Business, Commerce and Finance 

4,0 Залік / credit 

OK25 Статистика для бізнесу та фінансів / Business and Financial 
Statistics 

4,0 Залік / credit 

OK26 Міжнародні відносини та світова політика / International 
Relations and World Politics 

4,0 Залік / credit 

OK27 Глобальні фінанси / Global Finance 4,0 Залік / credit 

OK28 Регулювання міжнародної торгівлі / Global Trade regulation 4,0 Залік / credit 

OK29 Міжнародна фінансова та управлінська звітність / 
International Financial and Managerial Accounting 

4,0 Залік / credit 

OK30 Фінансовий аналіз та математика фінансових ринків / 
Financial Analysis and Math of Financial Markets 

4,0 Залік / credit 

OK31 Міжнародне приватне право / International private law 4,0 Залік / credit 

OK32 Етика та соціальна відповідальність в міжнародному 
бізнесі / Ethics and Social Responsibility in International 
Business 

3,0 Залік / credit 

OK33 Управління міжнародними проектами / International project 
management 

3,0 Іспит / exam 

OK34 Міжнародне оподаткування /International Taxation 3,0 Залік / credit 

OK35 Економетричні методи та моделі в міжнародному бізнесі / 
Econometric methods and models in international business 

4,0 Залік / credit 

OK36 Торговельні аспекти міжнародних інтеграційних угод / 
Trade issues of International Integration Agreements 

3,0 Іспит / exam 

OK37 Теорії міжнародного бізнесу / Theories of International 
Business 

3,0 Іспит / exam 

OK38 Кредитування міжнародної  торгівлі / Credit in international 
trade 

3,0 Залік / credit 

OK39 Мова спеціальності / Language of the Speciality (всього)  12,0 Іспит / exam 

OK40 Українська мова / Ukrainian Language (всього)  12,0 Іспит / exam 

OK41 Курсова робота / Coursework 3,0 Диференцій
ований залік 

/ 
Differentiate

d credit 
OK42 Виробнича практика (переддипломна) / Field Practice (Pre-

Diploma Internship) 
6,0 Диференцій

ований залік 
/ 

Differentiate
d credit 

 Загальний обсяг обов'язкових компонент: 178 59 
2. Вибіркові компоненти ОП * / Optional components of the education programme 

Вибірковий блок 1 ( "Міжнародний бізнес” / Optional block 1 (“ International business") 
ВБ 1.1. Глобальні логістичні системи / Global logistic systems 4,0 Іспит / exam 
ВБ 1.2. Крос-культурний менеджмент та лідерство / Cross-cultural 

management and leadership 
4,0 Залік / credit 

ВБ 1.3. Екологічна політика та міжнародний бізнес / Environmental 
Policy and International Business 

4,0 Залік / credit 

ВБ 1.4. Міжнародний цифровий маркетинг / International digital 
marketing 

4,0 Залік / credit 
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ВБ 1.5. Міжнародна бізнес-аналітика та консалтинг / International 
Business Analysis and Consulting 

4,0 Залік / credit 

ВБ 1.6. Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі / Risk 
management in international business 

4,0 Іспит / exam 

ВБ 1.7. Бренд-менеджмент у міжнародному бізнесі / Brand 
management in international business 

4,0 Залік / credit 

ВБ 1.8. Методи прийняття управлінських рішень в міжнародному 
бізнесі / Decision-making Methods in International business  

4,0 Залік / credit 

Вибірковий блок 2 ( "Міжнародна комерція” / Optional block 2 (“ International commerce") 

ВБ 2.1. Організація та техніка міжнародних комерційних операцій 
/ Organization and techniques of international commercial 
operations 

4,0 Іспит / exam 

ВБ 2.2. Міжнародна онлайн комерція / International e-commerce 4,0 Залік / credit 

ВБ 2.3. Спільна комерційна політика ЄС / Common commercial 
policy of EU 

4,0 Залік / credit 

ВБ 2.4. Фінансування міжнародної торгівлі /International trade 
finance 

4,0 Залік / credit 

ВБ 2.5. Маркетингові дослідження у міжнародній комерції / 
Market research in international commerce 

4,0 Залік / credit 

ВБ 2.6. Ціноутворення на світових товарних ринках / Price 
strategies in International Markets 

4,0 Іспит / exam 

ВБ 2.7. Ризик-менеджмент у міжнародній комерції / Risk 
management in international commerce 

4,0 Залік / credit 

ВБ 2.8. Біржова торгівля / Stock trading 4,0 Залік / credit 

Вибірковий блок 3 ( "Міжнародні фінанси” / Optional block 3 (“ International finance") 

ВБ 3.1. Інвестиційні та фінансові послуги у глобальній економіці / 
Investment and financial services in global economy  

4,0 Іспит / exam 

ВБ 3.2. Фондові ринки зарубіжних країн / Stock markets of foreign 
countries 

4,0 Залік / credit 

ВБ 3.3. Міжнародні фінансові центри / International Financial 
Centers 

4,0 Залік / credit 

ВБ 3.4. Інституційні інвестори у міжнародному бізнесу / 
Institutional investors in international business 

4,0 Залік / credit 

ВБ 3.5. Фінансові технології у міжнародному бізнесі / Financial 
technologies in international business 

4,0 Залік / credit 

ВБ 3.6. Валютна та фінансова інтеграція в ЄС / Monetary and 
financial integration in EU 

4,0 Іспит / exam 

ВБ 3.7. Транскордонні злиття і поглинання / Cross-border M&As 4,0 Залік / credit 

ВБ 3.8. Міжнародні портфельні стратегії / International Portfolio 
Strategies 

4,0 Залік / credit 

 
Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку) / Choice from the list (the student 

selects one discipline from each list below) 

 

Перелік № 1 4,0 Залік / credit  
ВБ. 2.1.1. Ведення бізнесу на ринках, що виникають / Doing business 

in emerging markets 

 
 

ВБ. 2.1.2. Ведення бізнесу в ЄС / Doing Business in EU 
 

 
Перелік № 2 4,0 Залік / credit 
ВБ. 2.2.1 Вихід МНК на іноземні ринки та стратегічні альянси / 

MNE’s Entry Strategy and Strategic Alliances 
  

ВБ. 2.2.2 Сучасні моделі виходу на закордонні ринки / Actual   
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Foreign Markets Entry Modes 
Перелік № 3 4,0 Залік / credit 
ВБ. 2.3.1 Міжнародні перемовини / International Negotiation   
ВБ. 2.3.2. Конфліктологія в міжнародному бізнесі / Conflictology in 

International Business 
  

Перелік № 4 4,0 Залік / credit  
ВБ. 2.4.1. Розрахунки в міжнародній комерції / Payments in 

international commerce 
  

ВБ. 2.4.2. Митні процедури в міжнародній торгівлі / Customs 
Procedures in International Trade 

  

Перелік № 5 4,0 Залік / credit 
ВБ. 2.5.1 Бізнес-комунікації в міжнародному бізнесі / Business 

Communication in International business 

 
 

ВБ. 2.5.2 Глобальні проблеми та міжнародний бізнес / Global 
problems and international business 

  

Перелік № 6 4,0 Залік / credit  
ВБ. 2.6.1 Інновації та міжнародний бізнес / Innovations and 

international business 
  

ВБ. 2.6.2 Економіка міжнародного підприємства / Economics of 
international venture 

  

Перелік № 7 3,0 Залік / credit 
ВБ. 2.7.1 Контракти у зовнішньоекономічній діяльності / Contracts in 

international commerce 
  

ВБ. 2.7.2 Управління талантами у міжнародному бізнесі / Global 
talent management 

  

Перелік №8 3,0 Іспит / exam 
ВБ. 2.8.1 Міжнародний фінансовий інжиніринг / International 

Financial Engineering  
  

ВБ. 2.8.2 Фінансування міжнародних стартапів / International 
Ventures Financing 

  
 

 Загальний обсяг вибіркових компонент: 62 16 
 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 75 
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2.2. Структурно-логічна схема ОП 
 

 
 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 
Вступ до міжнародного бізнесу, комерції та фінансів / Introduction 
to International Business, Commerce and Finance 
Філософія / Philosophy 
Основи макроекономіки / Principles of Macroeconomics 
Мова спеціальності / Language of the Speciality  
Українська мова / Ukrainian Language  
Основи мікроекономіки / Principles of Microeconomics 
Політична економіка міжнародної торгівлі / Political economy of 
International Trade 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 
Основи методології досліджень в міжнародному бізнесі, комерції та 
фінансах / Basics of Research Methodology in International Business, 
Commerce and Finance 
Статистика для бізнесу та фінансів / Business and Financial Statistics 
Міжнародні відносини та світова політика / International Relations and 
World Politics 
Міжнародний бізнес /International Business  
Багатонаціональні підприємства / Multinational enterprises 
Міжнародний менеджмент / International Management 
Глобальні фінанси/ Global Finance 
Регулювання міжнародної торгівлі / Global Trade regulation 
Міжнародна фінансова та управлінська звітність / International 
Financial and Managerial Accounting 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 
Ведення бізнесу на ринках, що виникають / Doing business in 
emerging markets 
Ведення бізнесу в ЄС / Doing Business in EU 
Вихід МНК на іноземні ринки та стратегічні альянси / MNE’s 
Entry Strategy and Strategic Alliances 
Сучасні моделі виходу на закордонні ринки / Actual Foreign 
Markets Entry Modes 
Міжнародні перемовини / International Negotiation 
Конфліктологія в міжнародному бізнесі / Conflictology in 
International Business 
Розрахунки в міжнародній комерції / Payments in international 
commerce 
Митні процедури в міжнародній торгівлі / Customs Procedures in 
International Trade 
Бізнес-комунікації в міжнародному бізнесі / Business 
Communication in International business 
Глобальні проблеми та міжнародний бізнес / Global problems 
and international business 
Інновації та міжнародний бізнес / Innovations and international 
business 
Економіка міжнародного підприємства / Economics of 
international venture 
Контракти у зовнішньоекономічній діяльності / Contracts in 
international commerce 
Управління талантами у міжнародному бізнесі / Global talent 
management 
Міжнародний фінансовий інжиніринг / International Financial 
Engineering  
Фінансування міжнародних стартапів / International Ventures 
Financing 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 
Міжнародний маркетинг / International Marketing 
Міжнародні фінансові ринки / International Financial Markets  
Конкуренція на міжнародних ринках / Competition in International 
Markets 
Міжнародний банківський бізнес / International banking business 
Фінансовий аналіз та математика фінансових ринків / Financial 
Analysis and Math of Financial Markets 
Страхування в міжнародному бізнесі / Insurance in international 
business 
Міжнародний фінансовий менеджмент / International financial 
management 
Кредитування міжнародної  торгівлі / Credit in international trade 
Міжнародний лізинг / International leasing 
Етика та соціальна відповідальність в міжнародному бізнесі / 
Ethics and Social Responsibility in International Business 
Глобальні логістичні системи / Global logistic systems 
Крос-культурний менеджмент та лідерство / Cross-cultural 
management and leadership 
Організація та техніка міжнародних комерційних операцій / 
Organization and techniques of international commercial operations 
Міжнародна онлайн комерція / International e-commerce 
Інвестиційні та фінансові послуги у глобальній економіці / 
Investment and financial services in global economy  
Фондові ринки зарубіжних країн / Stock markets of foreign countries 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 
Стратегічний менеджмент багатонаціональних підприємств / 
Multinational Strategic Management 
Кон’юнктура світових товарних ринків / Market Conditions of World 
Commodity Markets 
Управління міжнародними проектами / International project 
management 
Міжнародне оподаткування /International Taxation 
Глобальні маркетингові стратегії / Global marketing strategies 
Міжнародне управління персоналом / International Human Resource 
Management 
Економетричні методи та моделі в міжнародному бізнесі / Econometric 
methods and models in international business 
Торговельні аспекти міжнародних інтеграційних угод / Trade issues of 
International Integration Agreements 
Теорії міжнародного бізнесу / Theories of International Business  
Операційний менеджмент та управління ланцюгами поставок МНК / 
Multinational Operational and Supply Chain Management 
Екологічна політика та міжнародний бізнес / Environmental Policy and 
International Business 
Міжнародний цифровий маркетинг / International digital marketing 
Спільна комерційна політика ЄС / Common commercial policy of EU 
Фінансування міжнародної торгівлі /International trade finance 
Міжнародні фінансові центри / International Financial Centers 
Інституційні інвестори у міжнародному бізнесу / Institutional investors 
in international business 
Міжнародна бізнес-аналітика та консалтинг / International Business 
Analysis and Consulting 
Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі / Risk management in 
international business 
Маркетингові дослідження у міжнародній комерції / Market research in 
international commerce 
Ціноутворення на світових товарних ринках / Price strategies in 
International Markets 
Фінансові технології у міжнародному бізнесі / Financial technologies in 
international business 
Валютна та фінансова інтеграція в ЄС / Monetary and financial 
integration in EU 
Бренд-менеджмент у міжнародному бізнесі / Brand management in 
international business 
Методи прийняття управлінських рішень в міжнародному бізнесі / 
Decision-making Methods in International business  
Ризик-менеджмент у міжнародній комерції / Risk management in 
international commerce 
Біржова торгівля / Stock trading 
Транскордонні злиття і поглинання / Cross-border M&As 
Міжнародні портфельні стратегії / International Portfolio Strategies 

Підсумкова атестація 
Комплексний кваліфікаційний іспит освітньої програми 
«Міжнародний бізнес, комерція та фінанси» ОР бакалавр / 
Comprehensive Qualification Board Proficiency Exam for Study 
Program ‘International Business, Commerce and Finance’, 
Educational Level Bachelor 

Практика 
Виробнича практика (переддипломна) / Field Practice (Pre-
Diploma Internship) 
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Результати навчання повинні бути перевірені комплексним кваліфікаційним іспитом 

освітньої програми "Міжнародний бізнес, комерція та фінанси" ОР бакалавр. Атестація 

випускників освітньої програми спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 

завершується видачою документу встановленого зразка про присудження йому ступеня 

бакалавра з міжнародних економічних відносин (за спеціалізацією «міжнародний бізнес, 

комерція та фінанси). 

Комплексний кваліфікаційний іспит з міжнародних економічних відносин  

здійснюється у письмовій та усній формі шляхом надання відповідей на поставлені питання. 

Під час оцінювання перевіряються такі програмні результати навчання: ПРН 5, ПРН 6, ПРН 

10, ПРН 13, ПРН 19, ПРН 21, ПРН 27. 

Окремим рішенням екзаменаційної комісії може бути присвоєна професійна 

кваліфікація «фахівець з міжнародних економічних відносин» за умови: 1) Проходження 

виробничої практики (переддипломної); 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 комплексному 

кваліфікаційному іспиті за освітньою програмою. 
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  
Матриця відповідності програмних компетентностей 

обов’язковим компонентам освітньої програми 
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О
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О
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О
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К 
36 
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37 
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38 
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К 
39 
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40 

О
К 
41 

О
К 
42 

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

ЗК 
2 + +   + + + + + + + +  + + + +   + +   +   + + + +  +  + +  +  +  + + 

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

ЗК 
4   + +  +   + +    +   + + +  + +  + +    + +     +    +  + + 

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

ЗК 
6  + + +   +  + +   + +   +  + +   + +    +             + + 

ЗК 
7  +   +     +       +  +     +         +        +  

ЗК 
8         +           + +            +         + 

ЗК 
9      + + + + + + + + +   + + +  +     +     +   +  + +  +   + 

ЗК 
10         +                        +      +    

ЗК1
1 + +   + + + + + +    +   +   + +          + +  +        + 

ЗК 
12                                       + +   

ЗК 
13 + +                                   +      

ЗК1
4  +                                      +   

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

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

ФК 
3   + +    +          +    + + + +     +     +      +  

ФК 
4 +  +   +            +                         

ФК 
5             +         +  +  +    +           +  

ФК 
6      +      +      +                  +       

ФК 
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ФК 
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ФК 
9                            +        +       

ФК 
10             + +               +     +    +     

ФК 
11        +    +                      +         

ФК 
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ФК 
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ФК 
14                  +       +          +        

ФК 
15                                      +     

ФК 
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ФК 
17              +                     +   +     

ФК 
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ФК 
19 +                   + +     +       +          

ФК 
20                                           
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ 
КОМПОНЕНТАМИ  ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Матриця відповідності програмних результатів навчання 
обов’язковим компонентам освітньої програми 
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