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ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 
МЕТА: Отримання майбутніми фахівцями в сфері міжнародної 

економіки системного уявлення про методологічні засади 

оподаткування, особливості функціонування податкової системи 

країни та формування податкової політики в сучасних умовах 

господарювання.   

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Знати:  

➢ методологічні засади оподаткування; 

➢ основи податкової системи  країни;  

➢ правові взаємовідносини платників податків та контролюючих органів. 

Вміти: 

➢ обґрунтовувати положення податкової політики підприємства; 

➢   визначати суму конкретних податків в залежності від системи 

оподаткування, що обрана на підприємстві. 

 

Викладач:  к.е.н., доц. , доцент кафедри обліку і 

аудиту  Юлія Олександрівна РАСПОПОВА. 



НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ  
МЕТА: Придбання майбутніми фахівцями в сфері міжнародної 

економіки  системного уявлення про  засади, умови, механізми 
функціонування і розвитку національних економічних систем в 
умовах глобалізації. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Знати:  
➢ сучасні методологічні засади дослідження та компаративістики національних 

економічних систем; 
➢  ознаки,  будову   та цільову  функцію типової національної економічної системи, 

засади оцінювання її відтворювального потенціалу та міжнародних конкурентних переваг; 
➢ принципи, зміст та механізми дії  державної політики забезпечення сталого економічного 

розвитку, потенційні наслідки та  ризики макроекономічних перетворень.  

Вміти:  
➢  визначати міжнародні конкурентні переваги національної економіки України, 

робити виважені висновки щодо її стану, резервів, перспектив  та  сценаріїв її розвитку у 

глобальному  та європейському економічному просторі; 

➢  розуміти мультикультурне розмаїття та специфіку зарубіжних економічних 

суб’єктів, враховувати культурні розбіжності при прийняття управлінські рішення. 

Викладач:  д.е.н., проф., професор кафедри МЕПЕУ  

Олена  Олександрівна ЗАВГОРОДНЯ  



СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

МЕТА: Формування у майбутніх фахівців у сфері  міжнародної 

економіки бази методологічних та організаційно-технологічних засад 

побудови систем прийняття рішень (СПР), оцінювання та вибору 

методів підтримки прийняття рішень і забезпечувальних засобів СПР. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ.  

Знати:  
➢ теоретичні положення, що розкривають методологічно-організаційні 

особливості прийняття управлінських рішень; 

➢ структуру, зміст і логіку розробки сучасних СПР; 

➢  інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень. 

Вміти:  
➢ розробляти моделі управління економічною діяльністю; 

➢  проектувати інструментальні засоби моделювання систем управління; 

➢ застосовувати на практиці сучасні програмні засоби моделювання СПР. 
 

Викладач:  к.е.н., проф., декан факультету комп’ютерних систем, 

енергетики та автоматизації Лариса Миколаївна САВЧУК 



МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС ТА КОНКУРЕНЦІЯ  
МЕТА: формування у студентів знань та вмінь щодо функціонування 
суб’єктів міжнародного бізнесу в конкурентному середовищі для 
фундаментальної освіти та практичної діяльності за фахом. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ.  
Знати:  

➢ сутність та зміст, основні  форми  міжнародного бізнесу та конкуренції; 
➢ зовнішні та внутрішні конкурентні переваги при здійсненні 

міжнародної бізнес-діяльності, методи та прийоми їх 
дослідження ; 
➢ конкурентні стратегії в міжнародному бізнесі. 

Вміти:  

➢ діагностувати конкурентні переваги підприємств-виробників та аналізувати їх 
конкурентну ситуацію;  

➢ ідентифікувати та розробляти бізнес-стратегію українського підприємства, 
як учасника міжнародного бізнесу; 

➢ виявляти обмеження та ризики сценаріїв іміджеформування та брендингу. 

 

Викладач:  к.е.н., доц., доцент кафедри  МЕПЕУ 

Наталія Іллівна ТКАЧЕНКО. 



Управління   міжнародними інвестиційними проєктами 

Мета: Формування у майбутніх фахівців теоретичних і практичних 

навичок щодо діяльності у сфері управління міжнародними 
інвестиційними проектами, проектного аналізу, розробки проектів 
та складання бізнес-планів на основі загальноприйнятих в світовій 
практиці методичних та практичних підходів. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ.  

Знати:  

➢ основні концепції, поняття, методи і підходи, що використовуються у 

світовій практиці для обґрунтування міжнародних інвестиційних проєктів,  

         особливості різних функціональних аспектів їх  аналізу та основні засади    

                управління ними. 

Вміти: 
➢  обґрунтовувати вибір проєктних інвестиційних рішень на альтернативній основі  

                за певних умов, обчислювати показники ефективності проєктів, оцінювати  

                          ризики їх реалізації та обирати джерела фінансування. 

 

Викладач:  к.е.н., доц., доцент кафедри  економіки та 

підприємництва ім. Т.Г. Беня Тетяна Борисівна ІГНАШКІНА. 



СОЦІАЛЬНА  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
МЕТА: Формування у студентів фундаментальних знань теорії та практики 

соціальної відповідальності і відповідних професійних компетентностей 
для прийняття аналітичних та управлінських рішень у сфері міжнародної 
економіки. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ. 

Знати:  
➢ сутність, види, категорії, еволюцію, концепції, моделі та рівні соціальної 

відповідальності, особливості її прояву в українських реаліях; 
➢ критерії, показники, методики та нормативно-правові засади оцінювання 

соціальної відповідальності; 

Вміти:  
➢ формувати механізм управління корпоративною соціальною відповідальністю;  

➢ формувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на засадах соціальної 
відповідальності; 

➢  здійснювати моніторинг корпоративної соціальної 
відповідальності та    оцінювати її   ефективність.  

 

 

Викладач:  к.е.н., проф., професор  кафедри  МЕПЕУ  

Валентина Костянтинівна  ЛЕБЕДЄВА 



ФІНАНСИ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ 

МЕТА: формування у студентів системи знань про розвиток теорій 

фінансів зарубіжних корпорацій та їх практичне застосування. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ. 

Знати: 
➢ організацію та принципи управління фінансами корпорації; 

➢ форми фінансової звітності корпорацій та методи її аналізу; 
➢ методи фінансового фінансового планування та бюджетування в 

корпорації; 
➢ теоретичні та методичні основи визначення  ціни та структури капіталу корпорацій; 

➢ основи дивідендної політики  та бюджетування капіталовкладень корпорацій. 

Вміти:  
➢ користуватися методами аналізу фінансової звітності корпорації; 

➢ проводити комплексний аналіз фінансового стану корпорацій; 
➢ розраховувати ціну та визначати оптимальну структуру капіталу 

корпорацій; 
➢ аналізувати дивідендну політику  корпорацій та ін. 

Викладач:  к.е.н., доц., доцент кафедри  фінансів 

Олена Василівна  БОЖАНОВА 



ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 

МЕТА: Формування у студентів системи ґрунтовних знань з 

методології, методики та організаційних основ державного  
регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ. 

Знати:  
➢  теорії  державного регулювання економіки;  

➢  світовий досвід державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, 
перспективи і  обмеження його  використання в Україні; 

➢ напрямки та інструменти державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

 Вміти:  
➢  ідентифікувати актуальні макро- та мегаекономічні  проблеми, визначати механізми їх  
      вирішення з позицій зовнішньоекономічної політики держави; 

➢   обґрунтовувати пріоритетні напрямки та інструменти державного регулювання  
          зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням тенденцій глобальної та 
                   національної економічної динаміки та супутніх ризиків. 

 

Викладач:  к.е.н., доц., доцент кафедри  МЕПЕУ 

Олександра Володимирівна ЛЕТУЧА 



ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
МЕТА: Оволодіння майбутніми фахівцями в сфері міжнародної 

економіки: системним уявленням про методологію, методику та 
організаційні основи інституційного розвитку європейської інтеграції. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ. 
Знати: 

➢ роль  та сучасні тенденції  розвитку процесів  євроінтеграції в сучасних  
        міжнародних   економічних відносинах.     

Вміти:  

➢ досліджувати та аналізувати етапи розвитку європейської ідеї, зв’язок етапів    
 та подій  в історії європейської інтеграції з визначальними подіями  світової  

     історії та історії  України. 

 

Викладач:  к.е.н., доц., доцент кафедри  МЕПЕУ 

Ігор Леонідович ЛЕОНІДОВ  

 



МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ 
МЕТА: формування у студентів теоретичних знань та практичних 
навичок, пов’язаних з функціонуванням світових фінансів, сутністю та 
чинниками домінуючих тенденцій розвитку світового фінансового 
середовища, основними інструментами, принципами та методами 
проведення операцій на валютних та фінансових ринках. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ. 

Знати:  

➢ сутність фінансових потоків, що формують сучасне світове фінансове середовище; 
➢ архітектуру світового міжнародного фінансового ринку, тенденції і проблеми 

його розвитку;  
➢ організаційні засади та форми міжнародних розрахунків; 
➢ взаємозалежні проблеми світових фінансів і світової економіки умовах глобалізації світової 

економіки, перспективи входження України в міжнародну фінансову систему.  

             Вміти: 
➢ аналізувати стан секторів фінансового ринку та  розраховувати вартість 
фінансових інструментів; 

➢  розраховувати складові платіжного балансу, аналізувати рівень  
                         міжнародної заборгованості.  

Викладач:  к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів  

Світлана Анатоліївна МУШНИКОВА 



УПРАВЛІННЯ  ЗМІНАМИ  У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 
МЕТА:  Оволодіння практичними знаннями та набуття 

практичних навичок із організації процесу управління 
змінами. 

   РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ. 

Знати:  

➢ сутність змін та природу їх виникнення; 
➢ технології та методи управління змінами в організаціях; 
➢ особливості функціонування організацій в умовах 
               безперервних змін, прийоми подолання конфліктів у процесі змін. 

Вміти: 
➢ володіти навичками управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами; 
➢ розробляти ефективний план дій з упровадження змін; 

➢ формувати команду для проведення змін;  
➢володіти методами стимулювання персоналу щодо впровадження змін; 

➢ знати прийоми подолання конфліктів у процесі змін. 

Викладач:  к.е.н., проф., професор  кафедри  МЕПЕУ  

Валентина Костянтинівна  ЛЕБЕДЄВА 



МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
МЕТА: Формування компетентностей і надання основних знань з проведення 

наукових досліджень, опанування основ та принципів методології, 
інструментарію та організації наукових досліджень, формування у студентів 
наукового світогляду, розуміння сучасної концепції інформаційної економки. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ. 

Знати:  
➢ послідовність етапів наукового дослідження, засади організації і планування 

     науково-дослідної роботи. 
➢ теоретичні основи створення наукового продукту  та проведення 
            наукових досліджень;  

➢ сутність сучасних проблем методології науки; 
➢      методи інформаційно-економічного обґрунтування прийняття управлінських рішень; 
➢ технології наукової творчості в інформаційній економіці.  

Вміти:  
➢ розробляти стратегію та тактику  наукових досліджень; 
➢ застосовувати сучасні  методи проведення наукових досліджень; 

➢   використовувати інтернет-простір та інтернет-ресурси науки; 
➢ оцінювати результати наукового дослідження. 

Викладач:  д.е.н., проф., декан факультету економіки і 

менеджменту Костянтин Федорович КОВАЛЬЧУК 
 


