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«Міжнародні економічні 
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Загальна характеристика  
Головною метою підготовки фахівців зі спеціальності «Міжнародні 
економічні відносини» є отримання студентами фундаментальних знань 
з теорії та практики МЕВ, фахове знання двох іноземних мов. 

Навчальний процес за освітніми програмами «Міжнародні економічні 

відносини» здійснюється в Інституті міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка на базі кафедри світового 

господарства і міжнародних економічних відносин. 

 

Загальна кількість науково-педагогічних співробітників кафедри складає 

14 осіб, серед них:  
 

▪ докторів наук, професорів – 4 (28,6 %),  
▪ докторів наук, доцентів  – 3 (21,4 %),  
▪ кандидатів наук, доцентів – 6 (42,9 %),  
▪ кандидатів наук, асистентів – 1 (7,1 %) 

 

  

 

 

Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують 

викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального 
плану, складає 100 %. 

Лише за 2019 р. 
підготовлено ТРИ 

докторських дослідження:  
Стаканов Р.Д., Чугаєв О.А. 

Русак Д.М. 
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Робота кафедри 

За освітніми програмами «Міжнародні економічні відносини» 
станом на 20.10.2019 р.  

навчається  425 студентів,  з них за ОР «бакалавр» – 332 
та  за ОР «магістр» – 93  студента. 
За останні 5 років збільшився набір на 1 курс  

за спеціальністю за держзамовленням з 22 до 40 

Загальна кількість обов’язкових та вибіркових дисциплін, які 

забезпечують викладачі кафедри, – 78. 

Викладачі кафедри беруть участь у 15 освітніх програмах 

університету 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка випускників бакалавратури МЕВ, які продовжили навчання в 

магістратурі ІМВ: 

Рік випуску ОР 
«бакалавр» 

%% 

2014/2015 80 

2015/2016 67 
2016/2017 43 

2017/2018 53 

2018/2019 64 
 

Вперше в історії Київського 

Університету команда ІМВ 

виграла конкурс на створення 

Центру Досконалості  Жана 

Моне в рамках програми 

Європейського Союзу Еразмус+ 

(керівник центру  - 

проф. Шнирков О.І. ) 

Програма - Advanced European Studies in Ukraine: Interdisciplinary Approach. 
Напрям «Жан Моне» в рамках програми ЄС Еразмус+ спрямований на 
стимулювання викладацької та дослідницької діяльності, поширення знань 
про ЄС, осмислення та полеміки щодо євроінтеграційних процесів. 
 

Всі викладачі кафедри поєднують 
викладацьку, науково-викладацьку 

роботу з участю у міжнародних 
проектах, зокрема INTAS, TEMPUS, 

TACIS, NATO, ERASMUS+, JEAN 
MONNET, UNESCO та ін. 
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Викладачі кафедри СГ і МЕВ беруть активу участь у стажуваннях, читанні 
лекцій в інших університетах та організаціях в Україні та за кордоном.  

 

 
 

 
 
 

Також викладачами кафедри було прочитано лекції в зоні ООС 
(проф. Мазуренко В.І., доц.Батрименко В.В.) серед випускників 

шкіл та працівників військово-цивільної адміністрації  
 
 

 

 
 

Зокрема в Університетах 
Нікоссія (Кіпр) (проф.Заблоцька Р.О.),  

Нюнберг (Німеччина) (доц.Чугаєв О.А.),  
Констанц (Німеччина) (доц.Негода А.В.),  

Стамбул (Туреччина) (доц.Копистира А.М.),  
Кишинів (Молдова) (проф.Заблоцька Р.О.), 

Лунд (Швеція) (проф.Філіпенко А.С.) 
 

Показники кадрового забезпечення 
освітньої програми в Інституті міжнародних 

відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

відповідають нормативам, встановленим 
МОН України для підготовки фахівців за 

освітньо–кваліфікаційними рівнями 
«бакалавр» та «магістр». 
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Навчальний план 

Структурно-логічна схема  

Освітньої програми «бакалавр» 

 

 
ВСІ курси забезпечено робочими 

програмами навчальних дисциплін 
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Навчальний план  
Структурно-логічна схема  

Освітньої програми «магістр» 

 

ВСІ курси забезпечено робочими 

програмами навчальних дисциплін 
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Майстер-класи  

 До навчального процесу активно залучаються вітчизняні та 
іноземні викладачі та науковці, представники державних установ 
та міжнародних економічних  організацій, успішні підприємці-
практики, у тому числі випускники Інституту різних років. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*З повним списком проведених майстер-класів можна ознайомитись на сайті Інституту 
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Зокрема, за останні 5 років в начальному процесі майстер-класи для студентів 

спеціальності  проводили:  
ПІБ гостя Посада/Компанія 

Єлизавета 

Максимець 

HR-спеціаліст компанії Ernst&Young  

Кирил Бигай співзасновник компанії Preply  

Олена Кротонова співвласник та керуючий партнер IDNT  

Катерина Маркевич експерт економічних програм Центра О. Разумкова 

Олександр Шворак старший радник ТОВ «ВТС Консалтинг» 

Вікторія Ткаченко  зам. начальника відділу ліцензування юридичних осіб Департаменту 

контролю, методології та ліцензування валютних операцій 

Національного банку України 

Лана Сінічкіна партнер ТОВ «Arzinger»  

Ігор Гарбарук експерт з торгівлі 

Андрій Дубецький виконавчий директор представництва Варшавської фондової біржі та 

співзасновник і директор громадської організації Біткоїн Фундація 

Україна  

Ігор Житніков голова департаменту бізнес розвитку в Україні Datech Ltd. 

(Великобританія) 

Віктор Шевченко  Генеральний директор групи компаній ZAMMLER  

Олес Верченко Академічний директор KSE, старший науковий співробітник Київської 

школи економіки . 

Дмитро Бородай випускник Гарвардської бізнес-школи, співробітник HORIZON 

CAPITAL 

Юрій  Половньов Директор Департаменту статистики та звітності НБУ 

Тараса  Дзьоба керівник відділу торгівлі компанії «Bunge» 

Віра Платонова Генеральний директор представництва Mastercard Europe в Україні, 

Молдові, Грузії, Туркменістані, Таджикистані, Киргизстані й 

Узбекистані 

Дмитро Зарахович Генеральний директор компанії  «Softinvest Holding» 

Андрій Бондар заступник фінансового директора в міжнародній платіжній системі 

TYME 

Алтай Ефендієв Генеральний секретар ГУАМ 

Ігор Чернишев Віце-президент Міжнародного центру сприяння створенню зелених 

робочих місць та сталому розвитку  Женева, Швейцарія. 

Олег Каленський 

Дмитро Рудюк 

керуючий партнер та старший консультант 3е «Consultants» 

 

Борис  Главацький представник  Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» 

Валерій  Юзба Заступник Голови Ради підприємців при Кабінеті міністрів України 

Вайн Крістаудо професор Університету імені Чарльза Дарвіна (Австралія) 

Тарас  Дзьоба Трейдер сировинними товарами в Чорноморському регіоні 

американської компанії Bunge Ltd 

Дмитро Швець Генеральний директор консалтингової компанії «Start Global» 

Галина Лазарєва Шелл Україна, податковий радник 

 

*З повним списком проведених майстер-класів можна ознайомитись на сайті Інституту 
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Робота зі студентами 

Практика студентів 

Для набуття студентами первинних практичних навичок навчальним планом 

передбачено проведення таких видів практики: 

• Виробнича практика (професійний переклад) (ОР «бакалавр») 
• Виробнича практика (переддипломна) (ОР «бакалавр») 
• Виробнича (переддипломна) практика (ОР «магістр») 

 

 

Бази практик до 2019 року: 

Адміністрація Президента України,  

Верховна Рада України,  

Національний банк України,   

Міністерство закордонних справ України,  

Міністерство фінансів України,  

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,  

Міністерство інфраструктури України,  

Антимонопольний комітет України,  

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку,  

Посольства та консульства України,  

Національна Академія наук України,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Інститут 

міжнародних відносин),  

міжнародні економічні організації, національні та зарубіжні бізнес-

структури,  громадські організації та ін. 

Для більш ґрунтовного освоєння дисципліни студенти 

готують дослідження у формі CASE-STUDY, 

представляють свої презентації на семінарах, 

використовуючи мультимедійне обладнання 

Кафедра три роки поспіль забезпечує проведення 

Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу зі 

спеціальності (куратор - д.е.н. Стаканов Р.Д.) 
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Основні навчальні посібники, що 

забезпечують освітню програму МЕВ 

 

 

 

 

 

 

За останні 5 років викладачами кафедри підготовлено 

більше 30 монографій,  

більше 15 підручників та навчальних посібників, більше 

150 наукових статей, зокрема у SCOPUS та Web of 

Science 
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Основні навчальні посібники, що 

забезпечують освітню програму МЕВ 

 

 

 

 

 

 

Кафедра щорічно готує 

одне колективне 
наукове або навчальне 

видання за участю всіх 

викладачів кафедри 
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Застосування інноваційних методів 

викладання лекцій, проведення 

проміжного  контролю та модулів 
При читанні лекції всі викладачі кафедри використовують комп’ютерну 

техніку та цифрові технології. Для проміжного контролю, а також модульних 

контрольних робіт викладачі кафедри застосовують різні Інтернет-платформи, 

соціальні мережі.  

 

 

 
 

Інтернет-платформи для проведення лекцій, тестів, створення 

презентацій, спілкування із студентами викладачами кафедри 
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Пропозиції щодо удосконалення 

навчального процесу за освітньою 

програмою МЕВ 
 

  

 

 

 

 

 

Вдосконалення якісного змісту та структур ОП з урахуванням змін 

на ринках освітніх послуг 

Ширше застосування цифрових технологій у навчальному процесі 

для всіх форм навчання 

Забезпечення аудиторій сучасним технічним обладнанням, а 

особливо для бакалаврів та магістрів англомовних програм 

Перехід до викладання окремих дисциплін англійською мовою з 

третього курсу на всіх спеціалізаціях, запровадження 

англомовної бакалаврської ОП для українських студентів 


