
Вибіркові дисципліни (професійні) 2020/2021 навч. рік 

 

Спеціальність / Освітня програма: «Міжнародні економічні відносини»  

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 
 

 

Курс: 4 

Семестр: 8 

 
Вибір Назва дисципліни/ Блок 

дисциплін (Пакет)  

 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Викладач  

 

Передумови вивчення дисципліни Кількість 

студентів, які 

можуть 

одночасно 

навчатися 

(мінімальна - 

максимальна) 

 Вибір 2     

О
б
р

а
т
и

 о
д
н

у
 

Страхування в 

міжнародному бізнесі 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова  

к.е.н., доц. 

Гончаренко Н.І. 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє 

засвоєння кредитів з основ економічної 

теорії. 

10 - 100 

 

Контракти і договірне 

право 

 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова  

 

 

ст. викл. Дмітрієв 

В.М. 

 

Вивчення дисципліни передбачає наявність 

знань з цивільного права, господарського 

права, торговельного права, митного 

регулювання. 

10 - 100 

 

 Вибір 3 – вибір другої іноземної мови здійснено в 2017/18 н.р. 



Спеціальність: «Міжнародні економічні відносини»  

Освітня програма: «Міжнародна логістика і митна справа»  

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти  

 

Курс: 2 

Семестр: 3 

 
Вибір Назва дисципліни/ Блок 

дисциплін (Пакет)  

 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Викладач  

 

Передумови вивчення дисципліни Кількість 

студентів, 

які можуть 

одночасно 

навчатися 

(мінімальна - 

максимальна) 

 Вибір 1 

О
б
р

а
т
и

 о
д
н

у
 

Правознавство 

 

Кафедра державно-

правових дисциплін 

к.юрид. н., ст. викл. 

Хабарова Т. В. 

засвоєння дисципліни має проводитися на 

основі ознайомлення з лекційним 

матеріалом, науковою літературою, 

матеріалами періодичних видань, знань, 

отриманих під час вивчення курсів 

гуманітарних дисциплін, зокрема, історії 

України, філософії тощо 

10 - 100 

Порівняльне 

адміністративне 

право 

Кафедра міжнародних 

відносин, 

міжнародної 

інформації та безпеки 

к.юрид. н., ст. викл. 

Лемішко Ю.М. 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє 

засвоєння кредитів з філософії, історії, теорії 

держави та права, правознавства.  

10 - 100 

 Вибір 2 

О
б
р

а
т
и

 о
д
н

у
 Друга іноземна мова 

(німецька) 

Кафедра ділової 

іноземної мови та 

перекладу 

  10 - 100 

Друга іноземна мова 

(французька) 

Кафедра ділової 

іноземної мови та 

перекладу 

  10 - 100 

 



Курс: 2 

Семестр: 4 

 
Вибір Назва дисципліни/ Блок 

дисциплін (Пакет)  

 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Викладач  

 

Передумови вивчення дисципліни Кількість 

студентів, 

які можуть 

одночасно 

навчатися 

(мінімальна - 

максимальна) 

 Вибір 1 

О
б
р

а
т
и

 о
д
н

у
 

Технічні засоби митного 

контролю 

 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова 

ст. викл. Дмітрієв 

В.М., 

к.е.н., доц. Зайцева 

А.С.  

фахівці-практики 

Харківської митниці 

Основи митної справи 10 - 100 

Організація процесів та 

систем транспортних 

перевезень 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова 

к.е.н., доц. Зайцева 

А.С.  

Економіка України, Система технологій; 

Країнознавство; Світова економіка; Основи 

митної справи 

10 - 100 

 Вибір 2 

О
б
р

а
т
и

 о
д
н

у
 

Інформаційні системи i 

технології в митній 

справі  

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова 

ст. викл. Дмітрієв 

В.М., 

к.е.н., доц. Зайцева 

А.С.  

фахівці-практики 

Харківської митниці 

Основи митної справи 10 - 100 

Інформаційні системи та 

технології в логістиці 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова 

к.е.н., доц. Зайцева 

А.С. 

Вступ до спеціальності МЕВ; Основи 

наукових досліджень та інформаційної 

культури; Міжнародна інформація та 

інформаційно – аналітична діяльність; 

Економіка України. 

10 - 100 

 Вибір 3 - вибір другої іноземної мови здійснено в 2019/20 н.р. 



Курс: 3 

Семестр: 5 

 
Вибір Назва дисципліни/ Блок 

дисциплін (Пакет)  

 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Викладач  

 

Передумови вивчення дисципліни Кількість 

студентів, які 

можуть 

одночасно 

навчатися 

(мінімальна - 

максимальна) 

 Вибір 1 

О
б
р

а
т
и

 о
д
н

у
 

Організація боротьби з 

митними порушеннями 

 

 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова 

викл. Смаглий І.М. 

 

Вивчення дисципліни передбачає надбання 

знань з цивільного, господарського, 

торговельного, митного, кримінального та 

кримінально-процесуального права 

10 - 100 

Складська логістика та 

управління запасами 

 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова 

к.е.н., доц.. 

Майборода О.Є. 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє ознайомлення з дисциплінами 

"Економіка підприємства", "Основи 

логістики", "Інформаційні системи та 

технології в логістиці" 

10 - 100 

 Вибір 2 – вибір другої іноземної мови здійснено в 2018/19 н.р. 

 

Курс: 3 

Семестр: 6 

 
Вибір Назва дисципліни/ Блок 

дисциплін (Пакет)  

 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Викладач  Передумови 

вивчення дисципліни 

Кількість студентів, які можуть одночасно 

навчатися (мінімальна - максимальна) 

 Вибір 1– вибір другої іноземної мови здійснено в 2018/19 н.р. 

 



Курс: 4 

Семестр: 7 

 
Вибір Назва дисципліни/ Блок 

дисциплін (Пакет)  

 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Викладач  

 

Передумови вивчення дисципліни Кількість 

студентів, які 

можуть 

одночасно 

навчатися 

(мінімальна - 

максимальна) 

 Вибір 1 

О
б
р

а
т
и

 о
д
н

у
 

Митні платежі  Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова 

к.е.н., доц.  

Беренда С.В. 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні 

економічні відносини»: Міжнародна 

торгівля, Система технологій,  Світове 

господарство і міжнародні економічні 

відносини, Мікроекономіка та 

макроекономіка, Основи логістики, 

Товарознавство, Основи митної справи. 

10 - 100 

Фінансові потоки в 

логістичних системах 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова 

к.е.н., доц. 

Майборода О.Є. 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє 

ознайомлення з дисциплінами "Економіка 

підприємства", "Основи логістики", 

"Система технологій", "Логістика", 

"Складська логістика та управління 

запасами" 

10 - 100 

 Вибір 2     

О
б
р

а
т
и

 о
д
н

у
 Менеджмент митної 

справи  

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова  

к.е.н., доц.  

Майборода О.Є. 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє 

ознайомлення з дисциплінами "Економіка 

підприємства", "Основи  митної справи", 

"Управління ЗЕД", "Облік і аналіз 

зовнішньоекономічної діяльності", 

"Система технологій " 

10 - 100 



Економіка логістики   Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова  

к.е.н., доц. 

Майборода О.Є. 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє 

ознайомлення з дисциплінами "Економіка 

підприємства", "Основи логістики", 

"Міжнародні організації", "Логістика", 

"Складська логістика та управління 

запасами" 

10 - 100 

 Вибір 3 – вибір другої іноземної мови здійснено в 2017/18 н.р. 

 

 

Курс: 4 

Семестр: 8 

 
Вибір Назва дисципліни/ Блок 

дисциплін (Пакет)  

 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Викладач  

 

Передумови вивчення дисципліни Кількість 

студентів, які 

можуть 

одночасно 

навчатися 

(мінімальна - 

максимальна) 

 Вибір 1 

О
б

р
а
т
и

 о
д
н

у
 

Митна логістика  Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова 

к.е.н., доц.  

Беренда С.В. 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні 

економічні відносини»: Міжнародна 

торгівля, Система технологій, Логістика, 

Світове господарство і міжнародні 

економічні відносини, Мікроекономіка та 

макроекономіка, Основи логістики, 

Товарознавство. 

10 - 100 

Ризики в логістиці Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова 

к.е.н., доц.  

Беренда С.В. 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні 

економічні відносини»: Міжнародна 

торгівля, Система технологій, Логістика, 

Світове господарство і міжнародні 

економічні відносини, Мікроекономіка та 

макроекономіка, Основи логістики, 

Товарознавство. 

10 - 100 



 Вибір 2     
О

б
р

а
т
и

 о
д
н

у
 

Митне право  Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова  

ст. викл. Дмітрієв 

В.М. 

Вивчення дисципліни передбачає наявність 

у студентів базових знань з міжнародного 

публічного та міжнародного приватного 

права, міжнародного торговельного права і 

зовнішньоекономічної діяльності 

10 - 100 

Правове забезпечення 

логістики 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова  

викладач  

Левада В. П. 

 

Вивчення дисципліни передбачає засвоєння 

кредитів з основ логістики, митної справи, 

правознавства 

10 - 100 

 Вибір 3 – вибір другої іноземної мови здійснено в 2017/18 н.р. 



Спеціальність / Освітня програма: «Міжнародні економічні відносини»  

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:  

 

Курс: 1 

Семестр: 2 

 
Вибір Назва дисципліни/ Блок 

дисциплін (Пакет)  

 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Викладач  

 

Передумови вивчення дисципліни Кількість 

студентів, які 

можуть 

одночасно 

навчатися 

(мінімальна - 

максимальна) 

 Вибір (якщо обирається пакет дисциплін) 

О
б
р

а
т
и

 о
д
и

н
 з

 п
а
к

ет
ів

 

Пакет №1 
Міжнародні валютні та 

фондові ринки 

 

 

 

 

 

 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова  

 

 

 

 

 

к.е.н., доц.  

Шуба М. В. 

 

 

 

 

 

 

Даний курс пов’язаний з іншими 

дисциплінами, серед яких такі попередні 

курси: «Основи економічної теорії», 

«Міжнародні валютно-кредитні відносини», 

«Міжнародні фінанси», «Інвестування», 

«Міжнародні економічні відносини». 

 

 

10 -50 

 

 

 

 

 

 

Інноваційна економіка 

 

 

 

 

 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова  

 

 

 

д.е.н., проф.  

Довгаль О. А.,  

викл. Панкова  

Ю. М. 

 

 

З метою поліпшення засвоєння навчального 

матеріалу курсу студентам необхідні 

теоретичні знання і практичні навички в 

області економічної теорії, міжнародних 

економічних відносин, національної 

економіки, міжнародних фінансів. 

10 -50 

 

 

 

 

 

Правове регулювання 

ЗЕД 

 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова  

ст. викл. Дмітрієв 

В.М. 

 

Студенти мають попередньо вивчити такі 

дисципліни, як «Міжнародне приватне 

право», «Міжнародне економічне право», 

«Міжнародне торговельне право», 

«Цивільне право», «Господарське право». 

10 -50 

 



Друга іноземна мова  Кафедра ділової 

іноземної мови та 

перекладу 

 

 

 

 

 10 -50 

Пакет №2 

Геоекономічна стратегія 

України та її регіональні 

економічні пріоритети 

 

 

 

 

 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова  

 

 

 

 

 

к.е.н., доц. 

Григорова-Беренда 

Л.І. 

 

 

 

 

 

Студенти мають прослухати курси: 

«Економіка України», «Стратегія 

регіонального розвитку: європейський 

контекст», «Світова економіка», 

«Міжнародні економічні відносини», 

«Міжнародне економічне право» 

 

10 -50 

 

 

 

 

 

 

Системи прийняття 

зовнішньополітичних 

рішень: порівняльний 

аналіз 

 

 

 

 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова  

 

 

 

 

 

 

 

к.е.н., доц.  

Непрядкіна Н. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчення курсу передбачає попереднє 

засвоєння таких професійно-орієнтованих 

дисципліни, як: міжнародні економічні 

відносини, теорія міжнародних відносин, 

дипломатичний протокол та етикет, 

конфліктологія та теорія переговорів, теорія 

держави і права, дипломатична та 

консульська служба, державне право 

зарубіжних країн, міжнародні відносини та 

світова політика. 

 

10 -50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародна безпека Кафедра міжнародних 

відносин, міжнародної 

інформації та безпеки 

 

к.юрид.н, доц. 

Новікова Л.В., 

к.юрид.н., доц. 

Файєр О. А. 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє 

засвоєння кредитів з міжнародних відносин 

та світової політики. 

10 -50 

 

 

 

 

Друга іноземна мова  Кафедра ділової 

іноземної мови та 

перекладу 

  10 -50 

     

 

 

 



Курс: 2 

Семестр: 3 

 
Вибір Назва дисципліни/ Блок 

дисциплін (Пакет)  

 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Викладач  

 

Передумови вивчення дисципліни Кількість 

студентів, які 

можуть 

одночасно 

навчатися 

(мінімальна - 

максимальна) 

 Вибір здійснено у вересні 2019/20 н.р.  

О
б
р

а
т
и

 о
д
и

н
 з

 п
а
к

ет
ів

 

Пакет №1 
Електронна комерція в 

МЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова  

 

 

 

 

 

 

 

 

к.геогр.н., доц.  

Ханова О. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє 

засвоєння кредитів з основ міжнародних 

економічних відносин. Для студентів і 

слухачів факультету міжнародних 

економічних відносин та туристичного 

бізнесу передбачається наявність знань з 

міжнародного економічного права, 

теоретичного семінару «Актуальні 

проблема світового господарства і МЕВ», 

інноваційної економіки, правового 

регулювання ЗЕД. 

 

10 -50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Євроінтеграція 

 

 

 

 

 

 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова  

 

 

 

 

д.е.н., проф.  

Матюшенко І.Ю. 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє 

засвоєння кредитів з основ економічної 

теорії, міжнародних економічних відносин, 

міжнародних організацій, міжнародних 

валютно-кредитних відносин, інвестування, 

міжнародних фінансів. 

10 -50 

 

 

 

 

 

 

Друга іноземна мова  Кафедра ділової 

іноземної мови та 

перекладу 

  10 -50 

     



Спеціальність: «Міжнародні економічні відносини»  

Освітня програма: «Міжнародна та європейська економічна інтеграція» 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:  

 

Курс: 1 

Семестр: 2 

 
Вибір Назва дисципліни/ Блок 

дисциплін (Пакет)  

 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Викладач  

 

Передумови вивчення дисципліни Кількість 

студентів, які 

можуть 

одночасно 

навчатися 

(мінімальна - 

максимальна) 

 Вибір (якщо обирається пакет дисциплін) 
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Пакет №1 
 

Смарт-спеціалізація 

регіонів 

 

 

 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова  

 

 

д.е.н., проф.  

Матюшенко І.Ю. 

 

 

 

Світова економіка, Міжнародні 

економічні відносини, Інвестування, 

Економіка підприємства,  

Міжнародні відносини та світова 

політика, Світове господарство і МЕВ, 

Світові інтеграційні процеси,  

Міжнародний бізнес-менеджмент, 

Європейське бізнес-законодавство, 

Євроінтеграція України: практичні 

аспекти Угоди про асоціацію України з 

ЄС 

 

 

10 -50 

 

 



Експортні стратегії 

України в умовах 

сучасних інтеграційних 

процесів  

 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова  

 

к.е.н., доц. Григорова-

Беренда Л.І. 

 

 

 

Базові знання зі спеціальності 

«Міжнародні економічні відносини»: 

Економіка України, Міжнародна 

торгівля, Інвестування, Економіка 

підприємства,  Світове господарство і 

міжнародні економічні відносини, 

Світові інтеграційні процеси, 

Міжнародний бізнес-менеджмент, 

Європейське бізнес-законодавство 

10 -50 

 

 

 

 

 

Міжнародні логістичні 

операції 

 

 

 

Кафедра  міжнародної 

економіки та світового 

господарства 

 

 

к.е.н., доц. Беренда С.В. 

 

Базові знання зі спеціальності 

«Міжнародні економічні відносини»: 

Економіка України, Міжнародна 

торгівля, Інвестування, Економіка 

підприємства, Світове господарство і 

міжнародні економічні відносини, 

Світові інтеграційні процеси, 

Міжнародний бізнес-менеджмент, 

Європейське бізнес-законодавство 

10 -50 

 

 

 

 

Друга іноземна мова  Кафедра ділової 

іноземної мови та 

перекладу 

  10 -50 

 

 

 

 Пакет №2 

 

Стратегія регіонального 

розвитку: європейський 

контекст 

 

 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова  

 

 

к.г.н., доц. Черномаз 

П.О. 

 

 

Світова економіка, Міжнародні 

економічні відносини, Інвестування, 

Економіка підприємства, Міжнародні 

відносини та світова політика, Світове 

господарство і МЕВ, Світові 

інтеграційні процеси, Міжнародний 

бізнес-менеджмент, Європейське 

бізнес-законодавство 

 

 

10 -50 

 

 

 



Експортний потенціал і 

оцінка експортних 

можливостей 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова  

к.е.н., доц. Григорова-

Беренда Л.І. 

Базові знання зі спеціальності 

«Міжнародні економічні відносини»: 

Економіка України, Міжнародна 

торгівля, Інвестування, Економіка 

підприємства,  Світове господарство і 

міжнародні економічні відносини, 

Світові інтеграційні процеси, 

Міжнародний бізнес-менеджмент, 

Європейське бізнес-законодавство 

10 -50 

 

Євроінтеграція  

 

 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова  

 

д.е.н., проф.  

Матюшенко І.Ю. 

Світова економіка, Міжнародні 

економічні відносини, Інвестування, 

Економіка підприємства, Міжнародні 

відносини та світова політика, Світове 

господарство і МЕВ, Світові 

інтеграційні процеси, Міжнародний 

бізнес-менеджмент, Європейське 

бізнес-законодавство 

10 -50 

 

Друга іноземна мова  Кафедра ділової 

іноземної мови та 

перекладу 

  10 -50 

 

 

Курс: 2 

Семестр: 3 

 

Вибір Назва дисципліни/ Блок 

дисциплін (Пакет)  

 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Викладач  

 

Передумови вивчення дисципліни Кількість 

студентів, які 

можуть 

одночасно 

навчатися 

(мінімальна - 

максимальна) 

 Вибір здійснено у вересні 2019/20 н.р.  
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Пакет №1 

Сучасна економічна 

дипломатія в умовах 

міжнародної інтеграції  

 

 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова  

 

 

 

 

к.е.н., доц. Рєзніков В.В. 

 

 

 

 

Міжнародні економічні відносини, 

Історія міжнародних відносин, 

Міжнародне право, Теорія міжнародних 

відносин, Дипломатична та консульська 

служба, Євроінтеграція 

 

10 -50 

 

 

 

 

Міжнародний трансфер і 

комерціалізація 

технологій в умовах 

нової промислової 

революції  

Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

імені Артура Голікова  

 

 

д.е.н., проф.  

Матюшенко І.Ю., 

к.геогр.н., доц.  

Ханова О. В 

Економіка України, Світова економіка, 

Міжнародні економічні відносини, 

Інвестування, Економіка підприємства, 

Міжнародні відносини та світова 

політика, Євроінтеграція 

10 -50 

 

 

 

 

Друга іноземна мова  

 

 

Кафедра ділової 

іноземної мови та 

перекладу 

  10 -50 



 


