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4 роки  

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за програмою, 

і вимоги до професійного відбору вступників. 

Повна загальна середня освіта 

Результати навчання (компетентності), якими має володіти здобувач 

вищої освіти.  

Загальні компетентності бакалавра міжнародних економічних відносин, 

міжнародні фінанси:  

- здатність до безперервного та актуального навчання;  

- уміння застосовувати знання на практиці;  

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

- здатність адаптуватися та діяти в нових ситуаціях;  

- міжособистісні навички та вміння взаємодіяти;  

- здатність генерувати нові ідеї;  

- уміння спілкуватися усно та письмово першою іноземною мовою;  

- здатність приймати обґрунтовані рішення;  

- здатність до критики та самокритики;  

- навички використання інформаційно-комунікаційних технологій;  

- уміння працювати в команді;  

- знання та розуміння предметної області, професії;  

- здатність діяти на основі етичних правил поведінки;  

- уміння знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різноманітних 

джерел;  

- уміння ідентифікувати, формулювати та розв’язувати проблеми, пов’язані з 

професійною діяльністю;  

- уміння та навички спілкування другою іноземною мовою;  

- розуміння та повага до різноманітності та мультикультурності;  

- уміння планувати та управляти робочим часом;  

- здатність працювати автономно;  
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- визначеність і наполегливість у постановці задач та здатність взяти на себе 

відповідальність;  

- здатність діяти з урахуванням соціальної відповідальності та громадянських 

зобов’язань;  

- уміння працювати в міжнародному контексті;  

- уміння спілкуватися з експертами з інших галузей знань;  

- здатність до підприємницького мислення та вміння взяти на себе ініціативу; 

- уміння мотивувати людей та досягати спільних поставлених цілей; 

- розуміння зобов’язань щодо трудової безпеки; 

- уміння розробляти та управляти проектами; 

- уміння управляти якістю виконуваної роботи. 

Студент після успішного завершення програми має здатність продемонструвати 

такі  фахові компетентності бакалавра міжнародних економічних відносин, 

міжнародні фінанси: 

- володіння методами економічного та математичного аналізу в галузі світового 

господарства та міжнародних економічних відносин; 

- вільне володіння іноземною мовою, в тому числі мовою професійного 

спілкування; 

- розуміння закономірностей, особливостей і тенденцій світової економіки; 

- здатність використовувати інформацію про історичний досвід в аналізі 

економічних ситуацій сучасності; 

- здатність аналізувати історію розвитку світової економіки, її сучасний стан та 

функціонування міжнародних економічних відносин; 

 - розуміння поняття міжнародного публічного і приватного права, їх 

характерних рис та місця у системі права і законодавства; 

- розуміння законів функціонування економічних суб’єктів мікрорівня; 

- розуміння природи та механізму формування витрат та прибутку; 

- здатнісь розуміти макроекономічні процеси та прогнозувати їх; 

- уміння визначати перспективи розвитку економічних відносин між 

державами; 
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- володіння принципами, на яких будується зовнішньоекономічна діяльність 

України та країн світу; 

- розуміння сутності міжнародної економічної інтеграції, основ, на яких 

розвиваються економічні відносини між різними державами; 

- здатність управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств та їх 

підрозділів; 

- уміння організовувати зовнішньоторговельну діяльність, 

зовнішньоторговельні операції, аналізувати та прогнозувати кон’юнктуру 

світових та регіональних ринків товарів та послуг; 

- розуміння специфіки місцевих, державиних, міжнародних фінансів, фінансів 

суб’єктів господарювання; 

– знання характеристик кредитно-фінансової, бюджетної, податкової системи; 

– розуміння сутності оргнаізації фінансової діяльності підприємств; 

- здатність застосовувати норми чинного законодавства з питань фінансової та 

податкової політики; 

- застосовувати методи фінансового планування і використання 

централізованих фінансових ресурсів держави. 

- розуміння сутності, особливостей формування та розвитку міжнародних 

валютно-кредитних відносин; 

– уміння визначати доцільність проведення операцій на фондовому ринку, 

інвестицій у цінні папери, трастових, лізингових, факторингових та фінансових 

операцій з іпотекою; 

– здатність використовувати на практиці теоретичні положення для аналізу та 

визначення ефективності проведення фінансових операцій 

- розуміння змісту основних понять і законів міжнародного бізнесу; 

- розуміння специфіки маркетингу і менеджменту у сфері міжнародного 

бізнесу; 

- розуміння сутності валюти та валютної системи; 

– знання механізмів встановлення валютних курсів; 
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– вміння прогнозувати на практиці наслідки змін у грошово-кредитній політиці 

держави; 

- здатність використовувати сучасні інформаційні системи і технології для 

проведення досліджень з питань управління фінансами та при виконанні 

професійних завдань; 

- уміння здійснювати облік зовнішньоекономічних операцій; 

- розуміння сутності, особливостей формування та розвитку міжнародних 

валютно-кредитних відносин; 

- здатність використовувати на практиці теоретичні положення для аналізу та 

визначення ефективності проведення фінансових операцій; 

- володіння знаннями щодо спеціальних розділів з міжнародних фінансів на 

вибір студента. 

 

Перелік нормативних модулів (навчальних дисциплін і практик) та 

дисциплін спеціалізації 
1 семестр 

Модуль (навчальна 

дисципліна, практика) 
К-ть 

креди-

тів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Компетентності та результати 

навчання  

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Історія України 3 Екзамен – розуміння історіософських 

концепцій формування та розвитку 

українського етносу; 

– знання основних закономірностей, 

суті, наслідків етапів і процесів 

українського державотворення; 

– здатність використовувати 

теоретичні положення для аналізу 

еволюції, закономірностей, 

визначальних тенденцій та 

ефективності розвитку державності 

України 
 

Цикл фундаментальної підготовки 

Математика для 

економістів 
5 Екзамен, 

контрольна 

робота 

– розуміння сучасних підходів, 

методичних інструментів оцінювання 

та оптимізації ефективності 

функціонування економічних систем; 

– здатність використовувати 

математичний апарат для освоєння 

теоретичних основ і практичного 

використання методів економічних 
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досліджень; 

– уміння використовувати професійно-

профільовані знання в галузі 

математики для статистичної обробки 

даних і математичного моделювання 

економічних процесів. 

Основи наукових 

досліджень та 

інформаційної культури 

3 Залік, 

контрольна 

робота 

– знання основ методології наукових 

досліджень, тенденцій та 

особливостей сучасного розвитку 

науки в Україні та інших країнах 

світу; 

основних видів, структури та 

особливостей оформлення наукових 

праць; 

– здатність проводити наукові 

дослідження 

Основи економічної 

теорії 
3 Екзамен – знання понятійно-категоріального 

апарату та основних наукових шкіл 

економічної теорії; 

– здатність використовувати на 

практиці положення економічної 

теорії для аналізу сучасних процесів 

світового господарства та 

міжнародних економічних відносин 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Країнознавство 5 Залік  – знання історії,  демографії, 

економіки, політичного устрою країн 

світу; 

– здатність аналізувати історичні 

корені виникнення конкретних 

ситуацій в міжнародних відносинах 

України з іншими країнами світу 

Іноземна мова 7 Залік  – знання граматики для усного 

мовлення та письмового викладу 

інформації; 

– уміння використовувати форми і 

конструкції, що характерні для мови 

ділового-професійного спілкування; 

– здатність роботи з іншомовними 

джерелами професійно-виробничого 

характеру 

Вступ до спеціальності 

МЕВ 
4 Екзамен 

 
– знання і розуміння сутності 

понятійно-категоріального апарату 

міжнародних економічних відносин; 

– знання  міжнародної системи 

національних рахунків ; 

– розуміння економічного змісту МЕВ 

та його місця у фазах світового 

відтворювального процесу; 

– знання з ВЕЗ, їх ролі та значення у 

світогосподарських процесах; 

– знання головних міжнародних 
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організацій та їх призначення;  

– розуміння концепції  сталого 

розвитку та її значення. 

2 семестр 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Країнознавство 6 Екзамен, 

індивідуальні 

завдання 

див. в попередньому семестрі 

Іноземна мова 7 Екзамен див. в попередньому семестрі 

Дисципліни спеціалізації «Міжнародні фінанси» 

Гроші та кредит 4 Залік, 

контрольні 

роботи 

– розуміння сутності та функцій 

грошей; 

– знання основних теорій грошей; 

– розуміння сутності грошової маси та 

грошової бази; 

– знання сутності та структури 

грошово-кредитної системи; 

– розуміння сутності та функцій 

комерційних банків, небанківських 

кредитних установ та центрального 

банку; 

– розуміння сутності кредиту, його 

функцій та механізму надання; 

– розуміння сутності валюти та 

валютної системи; 

– знання механізмів встановлення 

валютних курсів; 

– вміння прогнозувати на практиці 

наслідки змін у грошово-кредитній 

політиці держави. 

Основи менеджменту та 

маркетингу 

4 Екзамен, 

контрольні 

роботи 

 

– здатність знаходити та приймати 

управлінські рішення; 

– здатність проектувати управлінські 

структури; 

– здатність управляти підлеглими та 

вирішувати конфлікти; 

- здатність розробляти маркетингове 

забезпечення розвитку бізнесу в 

умовах невизначеності; 

– здатність коректно застосовувати 

методи, прийоми та інструменти 

маркетингу; 

– здатність демонструвати розуміння 

маркетингового забезпечення 

інноваційної діяльності. 

Мікро- та 

макроекономіка 

5 Екзамен,  

контрольні 

роботи, 

курсова 

робота 

- розуміння законів функціонування 

економічних суб’єктів мікрорівня; 

– розуміння природи та механізму 

формування витрат та прибутку; 

– здатність приймати рішення щодо 

максимізації прибутку та мінімізації 

збитків у короткостроковому та 
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довгостроковому періодах; 

– здатність розуміти природу 

споживчого вибору та приймати на 

основі цього економічні рішення; 

 – здатнісь розуміти макроекономічні 

процеси та прогнозувати їх; 

– знання секторів національної 

економіки; 

– знання основних національних 

рахунків; 

– розуміння сутності сукупного 

попиту, пропозиції, макроекономічної 

рівноваги; 

– розуміння причин циклічності 

економіки; 

– вміння розраховувати рівень 

інфляції та безробіття, розуміти 

причини та характер цих явищ; 

– володіння теоретичними знаннями 

про методи здійснення фіскальної, 

монетарної, соціальної та зовнішньої 

політики держави. 

Теорія статистики 4 Залік, 

контрольні 

роботи 

–вміння проводити первісну обробку 

експериментальних даних; 

– вміння будувати регресійні моделі, 

виконувати їх якісний аналіз; 

– вміння виконувати кореляційний 

аналіз з якісною інтерпретацією його 

результатів; 

- здатність будувати факторні моделі, 

виконувати їх якісний аналіз; 

– здатність застосовувати на практиці 

метод дисперсійного аналізу, робити 

висновки за отриманими 

результатами; 

– вміння застосовувати статистичні 

моделі для обробки та аналізу 

статистичної інформації; 

–здатність користуватися 

комп'ютерною технологією збору та 

опрацювання статистичних даних для 

своєчасної оцінки та контролю 

розвитку суспільно-економічних явищ 

і процесів. 

3 семестр 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Іноземна мова 7 Залік  див. в попередньому семестрі 

Світова економіка 6 Екзамен, 

індивідуальні 

завдання 

– розуміння сутності та  процесу 

формування  світового господарства; 

– уміння проводити діагностику 

ресурсного потенціалу світової 

економіки; 
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– здатність використовувати на 

практиці теоретичні положення для 

аналізу світогосподарських процесів 

Міжнародна інформація 

та інформаційно-

аналітична діяльність 

5 Екзамен – знання змісту і методології 

інформаційно-аналітичної діяльності; 

– уміння розробки аналітичних 

прогнозів у галузі міжнародних 

відносин; 

– здатність використовувати на 

практиці теоретичні положення та 

методи міжнародної інформації для 

інформаційно-аналітичної діяльності в 

закордонних установах 

Дисципліни спеціалізації «Міжнародні фінанси» 

Фінанси 3 Екзамен,  

контрольні 

роботи, 

курсова 

робота 

– знання сутності фінансових відносин 

та історії їх розвитку; 

– розуміння специфіки місцевих, 

державних, міжнародних фінансів, 

фінансів суб’єктів господарювання; 

– знання характеристик кредитно-

фінансової, бюджетної, податкової 

системи; 

– розуміння сутності оргнаізації 

фінансової діяльності підприємств; 

- здатність застосовувати норми 

чинного законодавства з питань 

фінансової та податкової політики; 

- здатність використовувати нові 

інформаційні технології при виконанні 

функціональних обов’язків; 

- аналізувати організаційну структуру 

фінансової служби підприємства з 

точки зору їх ефективності; 

- застосовувати методи фінансового 

планування і використання 

централізованих фінансових ресурсів 

держави. 

4 семестр 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Філософія 3 Екзамен – розуміння форм, методів наукового 

пізнання, законів діалектики, системи 

філософських категорій; 

– уміння провадити моделювання 

філософських проблем; 

– здатність використовувати 

теоретичні положення для аналізу 

практичного способу людського буття 

в природному та соціальному 

культурному просторі  

Цикл професійної та практичної підготовки 

Іноземна мова 6 Екзамен див. в попередньому семестрі 

Економіка 4 Екзамен – навички застосування науково-
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підприємства обґрунтованих методів аналізування та 

прогнозування розвитку підприємств 

та організацій; 

– уміння виконувати організаційно-

управлінську та інформаційно-

аналітичну роботу в напрямку 

формування виробничих фондів 

підприємства та аналізувати 

ефективність їх використання; 

– здатність використовувати 

професійно-профільовані знання й 

практичні навички в процесах  

управління фінансово-господарською 

діяльністю підприємств 

Дисципліни спеціалізації «Міжнародні фінанси» 

Міжнародні інвестиції 5 Екзамен,  

контрольні 

роботи, 

курсова 

робота 

– знання сутності та форм іноземних 

інвестицій, основ міжнародно-

правового регулювання іноземних 

інвестицій; 

– розуміння сутності та видів 

інвестицій та інвестиційних проектів; 

– розуміння сутності та механізмів 

здійснення прямих іноземних 

інвестицій 

 – володіння методами аналізу 

інвестиційних проектів, поведінки 

економічних агентів та фінансових 

ринків; 

– практичні навички управління 

міжнародними інвестиційними 

портфелями та їх оптимізацією; 

– уміння використовувати сучасні 

методи управління корпоративними 

фінансами для вирішення стратегічних 

завдань; 

– здатність управляти організаціями, 

підрозділами, групами співробітників 

та проектами. 

5 семестр 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Іноземна мова і 

переклад 
5 Залік – розуміння мови міжнародних 

документів, дипломатії, права, 

економіки, бізнесу; 

– навички дипломатичного 

листування;  

-здатність використовувати іноземну 

мову в практичній діяльності за 

спеціальністю; 

– знання лексичних та граматичних 

особливостей перекладу; 

– уміння здійснення усного і 

письмового перекладу; 
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-практичні навички здійснення 

послідовного і синхронного 

перекладу. 

Міжнародні економічні 

відносини 
5 Екзамен  – розуміння сутності та форм прояву 

міжнародних економічних відносин; 

– здатність використовувати на 

практиці теоретичні положення для 

аналізу міжнародного руху капіталу та 

його основних форм, прямих і 

портфельних зарубіжних інвестицій, 

основних  зрушень у географічному 

розміщенні виробництва країн світу, 

галузевій структурі зовнішньої 

торгівлі, іноземних інвестицій, 

міграції робочої сили, технологічного 

обміну тощо; 

– уміння аналізувати об’єктивні 

передумови виникнення та зміст 

глобальних проблем, їх класифікацію, 

основні напрями та роль міжнародних 

організацій у вирішенні глобальних 

проблем, діяльність 

транснаціональних корпорацій; 

– здатність використовувати 

професійно-профільовані знання у 

практичній діяльності у сфері 

міжнародних економічних відносин 

Міжнародне публічне і 

приватне право 

 
 

5 Екзамен, 

контрольна 

робота 

– розуміння поняття міжнародного 

публічного і приватного права, їх 

характерних рис та місця у системі 

права і законодавства; 

– здатність використовувати у своїй 

діяльності норми міжнародного 

публічного і приватного права 

Економіко-математичне 

моделювання 

світогосподарських 

процесів 

4 Екзамен, 

контрольна 

робота 

– уміння використовувати 

математичний апарат для освоєння 

теоретичних основ і практичного 

використання методів економічних 

досліджень; 

– здатність використовувати 

професійно-профільовані знання в 

галузі економіко-математичного 

моделювання для статистичної 

обробки даних і математичного 

моделювання світогосподарських 

процесів; 

– уміння використовувати 

спеціалізовані концептуальні знання, 

набуті у процесі навчання на рівні 

новітніх досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та 

інноваційної діяльності, зокрема в 
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контексті дослідницької роботи 

Дисципліни спеціалізації «Міжнародні фінанси» 

Міжнародне 

оподаткування  

4 Екзамен,  

контрольні 

роботи, 

курсова 

робота 

– знання основних видів податків; 

– знання принципів оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності; 

– знання механізмів оптимізації 

оподаткувння ЗЕД; 

– володіння знаннями стосовно 

врегулювання міжнародного 

подвійного оподаткування; 

– здатність працювати з основними 

законодавчими актами, які регулюють 

міжнародне оподаткування; 

– розуміти та застосовувати засади 

устрою податкових систем 

закордонних країн та принципів їх 

побудови; 

–здатність критично аналізувати 

окремі ланки податкової системи 

України і зарубіжних країн. 

6 семестр 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Іноземна мова і 

переклад 
6 Екзамен див. в попередньому семестрі 

Міжнародні економічні 

відносини 

5 Екзамен, 

індивідуальні 

завдання 

див. в попередньому семестрі 

Облік і аналіз ЗЕД 3 Екзамен, 

контрольна 

робота 

– уміння складати бухгалтерську та 

оперативну звітність, обчислювати 

показники зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства, організації та 

установи; 

– уміння здійснювати контроль за 

раціональним формуванням та 

використанням централізованих та 

децентралізованих грошових фондів 

підприємства при здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності; 

– здатність застосовувати знання та 

вміння для розв’язання якісних та 

кількісних задач при аналізі 

зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства; 

Виробнича практика 5 Залік – здатність до роботи в команді; 

– знання сучасних проблем і головних 

завдань безпеки життєдіяльності та 

вміння визначити коло своїх 

обов’язків з питань виконання завдань 

професійної діяльності з урахуванням 

ризику виникнення небезпек, які 

можуть спричинити надзвичайні 

ситуації та привести до несприятливих 
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наслідків на об’єктах господарювання; 

– вміння оцінити середовище 

перебування щодо особистої безпеки, 

безпеки колективу, суспільства, 

провести моніторинг небезпечних 

ситуацій та обґрунтувати головні 

підходи та засоби збереження життя, 

здоров’я та захисту працівників в 

умовах загрози і виникнення 

небезпечних та надзвичайних 

ситуацій;  

– здатність приймати рішення щодо 

безпеки в межах своїх повноважень; 

– здатність використовувати 

теоретичні знання, уміння і навички в 

галузі соціально-економічних та 

професійно-профільованих дисциплін 

на практиці. 

7 семестр 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Іноземна мова і 

переклад 
5 Залік див. в попередньому семестрі 

Логістика 3 Екзамен – розуміння базових основ організації 

та проектування логістичних систем 

різних інтеграційних рівнів; 

– здатність використовувати 

професійно-профільовані знання, 

уміння й навички для аналізування, 

оцінювання і проектування 

логістичних процесів та систем; 

– уміння реалізувати концепції 

логістичного планування та 

управління транспортними процесами, 

стійкого функціонування і розвитку 

транспортної інфраструктури, 

оволодіти технологією руху 

матеріальних потоків та основними 

принципами логістичного управління, 

оцінити роботу сучасних терміналів та 

їх економічну ефективність; 

– навички застосування набутих знань 

до аналізу міжнародної логістичної 

діяльності в глобальному та 

регіональному вимірі, визначення 

місця та завдання України у світовій 

та європейській транспортно-

логістичній інтеграції, координування 

міжнародних матеріальних потоків. 

Перекладацька 

практика (навчальна) 

без відриву 

5 Залік – уміння проводити прямий і 

зворотний переклад документів з 

іноземної мови 

Дисципліни спеціалізації «Міжнародні фінанси» 
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Міжнародне фінансове 

планування 

4 Екзамен, 

контрольні 

роботи, 

індивідуальні 

завдання 

- здатність до аналізу поточного 

фінансового стану суб’єкта 

міжнародних відносин; 

- здатність розробити системи 

фінансових планів та процедури 

внесення коректив в процес реалізації 

планів; 

- здатність планування використання 

короткострокових та довгострокових  

фінансових ресурсів; 

- оцінка положення країни відносно її 

зовнішньої позиції, тобто аналіз її 

платіжного балансу; 

- планування фінансових операцій з 

точки зору використання в 

міжнародних розрахунках різних 

валют; 

- здатність прогнозування майбутніх 

значень планових показників. 

Інформаційні системи і 

технології у фінансах 

3 Екзамен,  

контрольні 

роботи 

– оволодіння знаннями в області 

сучасних комп’ютерних технологій, що 

використовуються при складанні 

фінансової звітності; 

– здатність до комп’ютерізації 

облікової інформації та її використання 

при фінансовому контролі; 

– вміння використовувати базові 

програмні засоби та готові пакети 

прикладних програм для обробки 

даних у фінансовому менеджменті. 

 

8 семестр 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Іноземна мова і 

переклад 

6 Екзамен  див. в попередньому семестрі 

Теорія і практика 

зовнішньої торгівлі 
4 Екзамен, 

контрольна 

робота 

– розуміння наукових методів 

організації та управління процесами у 

міжнародній торгівлі, теоретичних 

основ та практики нормативно-

правового забезпечення 

зовнішньоторговельної діяльності; 

– володіння навичками оцінювання, 

формулювання та обрання 

оптимальної зовнішньоторговельної 

стратегії з урахуванням прийнятного 

рівня ризику, оцінювання її 

ефективності; 

– здатність організовувати та 

проводити зовнішньоторговельні 

операції; 

– здатність аналізувати кон’юнктуру 

світових ринків товарів та послуг; 
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– здатність використовувати 

професійні знання й практичні 

навички у процесі вироблення 

раціональних управлінських рішень у 

зовнішньоторговельній сфері 

Міжнародні фінанси 4 Екзамен – розуміння сутності, особливостей 

формування та розвитку міжнародних 

валютно-кредитних відносин; 

– уміння визначати доцільність 

проведення операцій на фондовому 

ринку, інвестицій у цінні папери, 

трастових, лізингових, факторингових 

та фінансових операцій з іпотекою на 

міжнародному рівні; 

– здатність використовувати на 

практиці теоретичні положення для 

аналізу та визначення ефективності 

проведення міжнародних фінансових 

операцій 

Виконання дипломної 

роботи з захистом в ЕК 

5  – здатність використовувати 

професійно-профільовані та спеціаліні 

знання, уміння й навички для 

аналізування, оцінювання, планування  

міжнародних фінансів в дослідницькій 

роботі 

Комплексний 

атестаційний екзамен за 

фахом  

  – здатність використовувати 

теоретичні положення та професійно-

профільовані знання у сфері 

міжнародних економічних відносин та 

міжнародних фінансів. 
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Перелік модулів (навчальних дисциплін і практик) за вибором студента  

 
Модуль (навчальна 

дисципліна, практика) 

К-ть 

креди-

тів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Компетентності та результати 

навчання  

3 семестр 

Цикл гуманітарної, соціально-економічної та фундаментальної підготовки 

Міжфакультетська 

дисципліна 

3 Залік  

Цикл професійної та практичної підготовки 

Блок дисциплін 1  

Основи міжнародного 

бізнесу 

3 Екзамен, 

контрольні 

роботи 

– знання особливостей організації 

системи міжнародного бізнесу та 

методів здійснення міжнародного 

бізнесу; 

– розуміння  змісту основних понять і 

законів міжнародного бізнесу; 

– розуміння специфіки маркетингу і 

менеджменту у сфері міжнародного 

бізнесу; 

– розуміння  дії законів та сучасних 

тенденцій у сфері здійснення 

міжнародного бізнесу; 

–  розуміння принципів та методів 

впливу держави на міжнародний 

бізнес; 

– здатність досліджувати мотиви 

вступу суб’єктів господарювання до 

інтегрованих структур міжнародного 

бізнесу; 

– навички розбудовувати систему 

комунікацій сучасної фірми з 

іноземними партнерами. 

Міжнародна банківська 

справа 

3 Залік 

контрольні 

роботи 

–володіння цілісною системою знань 

про банківську діяльність і банк як 

фінансовий інститут; 

–володіння понятійно-

термінологічним апаратом, що 

характеризує сутність і зміст 

банківських операцій; 

- володіння практичними навичками 

для роботи в банківській сфері; 

- знання основних напрямків розвитку 

міжнародної банківської справи з 

урахуванням можливих банківських 

інновацій. 

Блок дисциплін 2  

Управління МБ 3 Екзамен, 

контрольні 

роботи 

 – вміння аналізувати зовнішнє 

середовище і визначати напрями 

розвитку міжнародного менеджменту; 
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– здатність визначити конкретні 

характеристики і вимоги до 

менеджерів, що працюють в умовах 

певної країни, та їх здатність 

пристосовуватися до цих вимог;  

– вміння вибирати конкретні стратегії 

розвитку бізнесу міжнародної 

компанії з урахуванням її пріоритетів 

та особливостей країни;  

– вміння брати участь у підготовці 

контрактів купівлі-продажу та в 

міжнародних переговорах;  

– здатність застосування сучасних 

процедур розроблення планів та 

прийняття управлінських рішень у 

процесі діяльності міжнародної 

компанії в певній країні;  

– вміння проектувати організаційні 

структури управління для міжнародної 

корпорації в цілому та її підрозділів у 

певній країні;  

– здатність готувати пропозиції 

керівництву міжнародної компанії 

щодо поліпшення мотивації персоналу 

з урахуванням особливостей 

національних культур;  

– вміння вибирати ефективний стиль 

керівництва залежно від рівня 

управління міжнародною корпорацією 

та специфіки культури певної країни;  

– уміння складати програми тренінгу 

різних категорій персоналу 

міжнародних корпорацій 

Міжнародні валютно-

кредитні відносини 

 

3 Залік, 

контрольні 

роботи 

– знання особливостей формування 

валютного курсу, факторів 

курсоутворення на валютному ринку;  

– розуміння особливостей проведення 

валютних операцiй на спот-ринку і 

форвардному ринку валют; 

– розуміння особливостей умов і форм 

здійснення міжнародних 

розрахункових операцій;  

– знання видів міжнародного кредиту; 

– знання видів банкiвського 

кредитування міжнародних 

розрахунків; 

– вміння прогнозувати зміну валютних 

курсів;  

– здатність використовувати рiзнi 

способи страхування валютних та 

кредитних ризиків 
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4 семестр 

Цикл гуманітарної, соціально-економічної та фундаментальної підготовки 

Міжфакультетська 

дисципліна 

3 Залік   

Цикл професійної та практичної підготовки 

Блок дисциплін 1  

Бухгалтерський облік 3 Залік, 

контрольні 

роботи,  

індивідуальні 

завдання 

– знання переліку основних 

стандартів, підходів до визнання 

активів, зобов’язань, капіталу, доходів 

та витрат згідно вимог МСФЗ; 

– здатність застосовувати міжнародні 

стандарти обліку та інші нормативні 

документи; 

–здатність використовувати 

інформаційні технології для 

вирішення практичних завдань з 

питань обліку та аналізу; 

– вміння проаналізувати господарську 

операцію та відобразити її у 

відповідній формі фінансової 

звітності. 

Фінансова статистика 3 Залік, 

контрольні 

роботи, 

індивідуальні 

завдання 

– знання характеру і дій основних 

законів у фінансовій системі країни; 

– здатність використовувати методи 

обчислення показників, які 

відображають особливості фінансової 

системи та фінансового сектору та 

оцінюють діяльність фінансових 

інституцій; 

– здатність оцінювати структури, 

пропорції і закономірності розвитку 

фінансового сектору,  

– здатність визначати взаємозв'язок 

між сферами та ланками фінансової 

системи та їхнього впливу на 

економічний розвиток країни; 

– вміння проводити дослідження 

структури фінансової системи в 

статиці та динаміці, взаємозв'язку між 

її сферами та ланками та їх вплив на 

розвиток економіки країни. 

Управління 

фінансовими ризиками 

3 Залік, 

контрольні 

роботи 

– розуміння фінансового ризику; 

– вміння планувати процес управління 

ризиками; 

– здатність ідентифікувати фінансові  

ризики; 

– вміння проводити кількісний та 

якісний аналіз фінансових ризиків; 

– здатність визначати способи 

реагування на ризики, з метою їх 
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уникнення, зменшення або передання; 

– здатність до використання 

страхування як способу реагування на 

фінансові ризики; 

– уміння налагоджувати контроль та 

моніторинг фінансових ризиків. 

Блок дисциплін 2  

Міжнародні стандарти 

фінансової звітності 

 

3 Залік, 

контрольні 

роботи, 

індивідуальні 

завдання 

– здатність визначати облікову 

політику підприємства; 

– здатність використовувати 

міжнародні стандарти фінансової 

звітності в практичній діяльності; 

– здатність орієнтуватися в операціях 

та ситуаціях, що виникають на 

підприємствах у результаті основних 

господарських процесів по всіх 

об’єктах обліку; 

– здатність формувати облікову 

політику з урахуванням вимог 

міжнародних стандартів та 

застосування методики трансформації 

фінансової звітності, складеної за 

національними стандартами, у 

звітність за міжнародними 

стандартами.  

Фінансовий аналіз 3 Залік, 

контрольні 

роботи, 

індивідуальні 

завдання 

–розуміння змісту, цілей, методів та 

інструментів фінансового аналізу ; 

–здатність до адекватного та 

коректного використання фінансової 

звітності підприємства як 

інформаційної бази фінансового 

аналізу;  

–здатність до проведення оцінки 

майнового стану господарюючого 

суб’єкта; 

–здатність до проведення 

комплексного оцінювання 

фінансового стану підприємства; 

–здатність до проведення оцінки рівня 

кредитоспроможності суб’єкта 

господарювання. 

Страхування 3 

 

 

 

Залік, 

контрольні 

роботи 

– розуміння сутності страхування; 

– розуміння сутності страхового 

фонду; 

– знання різновидів страхування; 

 – вміння оцінювати страхові ризики; 

– знання економіко-організаційних 

засад здійснення страхової діяльності; 

– обізнаність із принципами 

державного регулювання страхової 

діяльності. 
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5 семестр 

Цикл гуманітарної, соціально-економічної та фундаментальної підготовки 

Міжфакультетська 

дисципліна 

3 Залік  

Цикл професійної та практичної підготовки 

Блок дисциплін 1  

Друга іноземна мова 

(німецька або 

французька) 

4 Залік – ознайомлення із національними, 

культурними традиціями носіїв мови, 

збагачення знаннями мовленнєвої та 

немовленнєвої поведінки 

представників іншої культури; 

– формування рис полікультурної 

особистості, що дає можливість брати 

участь у міжкультурному спілкуванні; 

– спілкування двома іноземними 

мовами на професійному рівні, вести 

бесіди, складати ділові папери. 

Блок дисциплін 2  

Друга іноземна мова 

(німецька або 

французька) 

4 Залік див. вище 

6 семестр 

Цикл гуманітарної, соціально-економічної та фундаментальної підготовки 

Міжфакультетська 

дисципліна 

3 Залік  

Цикл професійної та практичної підготовки 

Блок дисциплін 1  

Міжнародні фінансові 

ринки 

4 Залік, 

контрольні 

роботи,  

індивідуальні 

завдання 

 –здатність аналізувати сегменти 

фінансового ринку та діяльність 

фінансових посередників; 

– здатність здійснювати оцінку 

ефективності використання різних 

видів фінансових інструментів, рух 

яких опосередковує взаємовідносини 

між суб’єктами міжнародного 

фінансового ринку,  для залучення 

капіталу; 

– вміння обирати фінансових 

посередників, виявляти проблемні 

точки, пропонувати заходи щодо їх 

усунення; 

– здатність аналізувати джерела 

фінансових ресурсів та їх 

використання суб’єктами 

міжнародного фінансового ринку на 

основі аналізу руху грошових потоків 

в економіці; 
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– вміння виконувати економічні 

розрахунки ризику фінансових 

інструментів; 

– вміння виконувати економічні 

розрахунки дохідності, ціни та інших 

показників, що характеризують 

фінансові інструменти. 

Друга іноземна мова 

(німецька або 

французька) 

4 Екзамен див. в попередньому семестрі 

Блок дисциплін 2  

Світові ринки цінних 

паперів 

4 Залік, 

контрольні 

роботи, 

індивідуальні 

завдання 

- здатність розраховувати та 

інтерпретувати фінансові показники 

діяльності корпорації та стану ринку в 

цілому;  

- вміння проводити 

фундаментальний аналіз вартості 

цінних паперів з використанням 

дохідного та порівняльного підходів; 

- здатність здійснювати технічний 

аналіз динаміки курсів цінних паперів; 

- вміння формувати портфель цінних 

паперів із заданими цільовими 

параметрами та обмеженнями; 

- розробляти торгівельну систему на 

основі попередньо проведеного 

аналізу; 

- вміння користуватись програмним 

забезпеченням для проведення аналізу 

та укладання угод із цінними 

паперами. 

Друга іноземна мова 

(німецька або 

французька) 

4 Екзамен див. в попередньому семестрі 

7 семестр 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Блок дисциплін 1  

Мiжнародний 

фінансовий менеджмент 

 

4 Екзамен, 

контрольні 

роботи 

– володіння сучасними прийомами 

управління фінансами на 

міжнародному рівні; 

– вміння організувати управління 

процесом формування та 

використання прибутку в 

міжнародних компаніях; 

– володіння методами визначення 

фінансового стану міжнародної 

компанії та виявлення її потреб у 

фінансових коштах; 

– розуміння процесів надання та 

залучення іноземних  інвестицій.  

Друга іноземна мова 5 Залік див. в попередньому семестрі 
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(німецька або 

французька) 

Блок дисциплін 2  

Управління фінансами в  

міжнародному бізнесі 

4 Екзамен, 

контрольні 

роботи 

– здатність збирати інформацію та 

формувати матеріали для проведення 

аналізу фінансового стану 

підприємства; 

– здатність формувати раціональну 

структуру джерел коштів 

підприємства, що займається 

міжнародним бізнесом; 

– вміння управляти активами та 

пасивами підприємства; 

– здатність поєднувати стратегічні та 

тактичні прийоми управління 

фінансовими ресурсами підприємства, 

що займається міжнародним бізнесом; 

– здатність розробляти заходи із 

фінансового оздоровлення 

підприємства. 

Друга іноземна мова 

(німецька або 

французька) 

5 Залік див. в попередньому семестрі 

8 семестр 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Блок дисциплін 1    

Міжнародна біржова та 

аукціонна діяльність 

3 

 

Залік, 

контрольні 

роботи 

– володіння категоріально-поняттєвим 

апаратом міжнародної біржової та 

аукціонної діяльності; 

– знання основних форм і методів 

організації й здійснення 

зовнішньоторгових операцій на 

міжнародних біржах та аукціонах; 

– вміння розробляти і погоджувати 

основні форми типових контрактів, які 

використовуються в практиці 

міжнародних бірж, аукціонів, виставок 

та ярмарків 

Корпоративні фінанси 3 

 

Залік, 

контрольні 

роботи 

– знання сутності і принципів 

організації корпоративних фінансів, 

методів та джерел фінансування 

компаній, забезпечення їх ліквідності 

та фінансової рівноваги, методичних 

підходів до визначення вартості 

бізнесу  та оцінки доцільності 

здійснення  інвестицій;  

–уміння деталізувати, систематизувати 

та моделювати фінансово-економічні 

відносини, зв’язки і залежності, які 

виникають у процесі  прийняття 

фінансових рішень; 
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– навички використовувати методи та 

прийоми формування власного та 

позикового капіталу підприємствами 

корпоративного сектору, 

розраховувати ставку дисконтування 

та оцінювати фінансово-інвестиційні 

ризики корпоративного підприємства; 

– вміння здійснювати організаційну та 

методичну підтримку фінансового 

контролінгу, бюджетування та 

бюджетного контролю на 

корпоративних  підприємствах. 

Маркетингові 

дослідження 

міжнародного 

фінансового ринку 

3 Залік, 

контрольні 

роботи, 

індивідуальні 

завдання 

– знання основних форм, методів і 

механізмів організації і здійснення 

маркетингових досліджень на 

міжнародному фінансовому ринку; 

– володіння навичками проведення 

маркетингових досліджень за 

основними напрямами, які є найбільш 

затребуваними, а саме: вивчення 

конкурентів; визначення найбільш 

сприятливих сегментів фінансового 

ринку; вивчення поведінки інвестора-

покупця і інвестора-продавця на 

фінансовому ринку; аналіз 

можливостей фінансового ринку і 

його секторів; вивчення фінансових 

активів за їхньою якістю та 

привабливістю; аналіз реалізації 

фінансових активів;  

– спроможність розробляти і 

обґрунтовувати плани і бюджети 

маркетингових досліджень щодо 

вивчення різних сегментів 

міжнародного фінансового ринку. 

Друга іноземна мова 

(німецька або 

французька) 

3 Екзамен див. в попередньому семестрі 

Блок дисциплін 2    

Інфраструктура 

міжнародного 

фінансового ринку 

3 

 

Залік, 

контрольні 

роботи 

– знання сутності, функцій, структури 

та суб’єктів міжнародного фінансового 

ринку 

– обізнаність щодо основних форм  

фінансових інструментів і знання 

особливостей їхнього застосування на 

міжнародному фондовому ринку, 

ринку похідних фінансових 

інструментів, кредитному й валютному 

ринках; 

– знання головних вимог щодо 

забезпечення економічної безпеки 

фінансової діяльності підприємства і 
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вміння практичного використання цих 

знань у виборі фінансових 

посередників 

Інвестиційний аналіз в 

МБ 

3 

 

Залік, 

контрольні 

роботи 

– оволодіння методологічними 

основами і практичними навичками 

економічної експертизи й оцінки 

реальності та ефективності 

інвестиційних проектів, що потребують 

прийняття інвестором рішення у 

міжнародному бізнесі; 

– засвоєння методів оцінки фінансової 

спроможності, ефективності проектів, 

інвестиційних ризиків проекту та 

набуття навичок їхнього застосування 

на практиці; 

– вміння здійснення експертизи, 

розробки і обґрунтування доцільності 

інвестиційних проектів у 

міжнародному бізнесі за допомогою 

використання сучасних програмних 

продуктів. 

Міжнародний 

фінансовий маркетинг 

3 Залік, 

контрольні 

роботи, 

індивідуальні 

завдання 

– володіння категоріально-поняттєвим 

апаратом міжнародного фінансового 

маркетингу; 

– знання основних форм і методів 

організації й здійснення міжнародної 

маркетингової діяльності за такими 

напрямами, як банківський маркетинг, 

страховий маркетинг, маркетинг ринку 

цінних паперів, інвестиційний 

маркетинг;  

– вміння визначати й обґрунтовувати 

конкретні напрями і форми 

використання комплексу фінансового 

маркетингу на міжнародному 

фінансовому ринку у галузі 

продуктової і цінової політики, 

системах збуту і просування. 

Друга іноземна мова 

(німецька або 

французька) 

3 Екзамен див. в попередньому семестрі 

Система атестації здобувачів вищої освіти. 

Метою підсумкової атестації є встановлення фактичної відповідальності 

рівня освітньо-професійної підготовки випускників вимогам освітньо-

кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми. 

У Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна структура 

завдань підсумкової атестації наступна:  

- комплексний атестаційний екзамен за фахом; 

- виконання дипломної роботи бакалавра із захистом в екзаменаційній 

комісії. 
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Зміст комплексного атестаційного екзамену за фахом за профілюючими 

дисциплінами циклу професійної та практичної підготовки та вимоги до його 

складання встановлюються «Програмою комплексного атестаційного 

екзамену». 

 Вимоги до виконання дипломної роботи бакалавра, її змісту, обсягу і  

структури, складу і форми документів, необхідних при її оформленні,  

визначаються і затверджуються засіданням кафедри міжнародного бізнесу та 

економічної теорії, навчально-методичною комісією та Вченою радою 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.  

 

 


