
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка

Освітня програма 36444 Міжнародний бізнес, комерція та фінанси 
(мова навчання англійська) / International 
Business, Commerce And Finance

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини
 
 
Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для акредитації 
зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у 
ЄДЕБО

41

Повна назва ЗВО Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070944

ПІБ керівника ЗВО Губерський Леонід Васильович

Посилання на офіційний 
веб-сайт ЗВО

http://www.univ.kiev.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/41

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в 
ЄДЕБО

36444

Назва ОП Міжнародний бізнес, комерція та фінанси (мова 
навчання англійська) / International Business, 
Commerce And Finance

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Повна загальна середня освіта
 

Термін навчання на освітній 
програмі

3 р. 10 міс.

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


Форми здобуття освіти на 
ОП

очна денна

Структурний підрозділ 
(кафедра або інший 
підрозділ), відповідальний 
за реалізацію ОП

Кафедра міжнародних фінансів Інституту 
міжнародних відносин (ІМВ)

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або 
інші підрозділи), залучені 
до реалізації ОП

Кафедра міжнародного бізнесу ІМВ, Кафедра 
міжнародних економічних відносин ІМВ, кафедра 
міжнародного приватного права ІМВ, кафедра 
іноземних мов ІМВ, кафедра міжнародних 
відносин і зовнішньої політики ІМВ, Кафедра 
української та російської мов як іноземних 
Інституту філології, Кафедра історії філософії 
філософського факультету

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

м.Київ, вул. Ю.Іллєнка, 36/1

Освітня програма 
передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
наявності)

фахівець з міжнародних економічних відносин

Мова (мови) викладання Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 358220

ПІБ гаранта ОП Намонюк Василь Євгенович

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

vasyl.namoniuk@knu.ua

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(095)-835-28-69

Додатковий телефон 
гаранта ОП

відсутній

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
ОП «Міжнародний бізнес, комерція та фінанси» має на меті підготовку висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців до професійної діяльності в сфері 
операцій багатонаціональних підприємств на міжнародних товарних та фінансових ринках, що вимагає в практичному застосуванні фахових знань у галузях 
міжнародної бізнесу, торгівлі та фінансів як на національному (в підрозділах з міжнародного співробітництва державних установ; в провідних компаніях, що мають 
тісні зв’язки з зарубіжними партнерами; в українських представництвах транснаціональних корпорацій і міжнародних організацій тощо), так і на міжнародному (у 
міжнародних компаніях із представництвами за кордоном) рівнях.
Історія створення програми бере свій початок з кінця квітня 2018 р. В ході переговорів з іноземними партнерами та беручи до уваги зацікавленість, яку вони 
виявляли, а також конкурентні переваги ІМВ КНУ, на кафедрі міжнародних фінансів розпочалася робота щодо оцінки можливостей і подальшого відкриття 
англомовної бакалаврської програми. На засіданні кафедри міжнародних фінансів від 15.05.18 р. одноголосно була підтримана ідея щодо початку підготовчих робіт 
і подальшого клопотання перед дирекцією ІМВ відносно відкриття вищезазначеної програми. У травні-червні 2018 року доцентами кафедри Намонюком В.Є. та 
Підчосою О.В. була проведена робота відносно оцінки сильних та слабких сторін, а також викликів і можливостей запропонованої програми; первинно оцінений 
потенціал залучення іноземних абітурієнтів. Було проведено моніторинг бакалаврських програм (понад 650 програм) в різних закордонних університетах, де в назві 
фігурує «міжнародний», та виявлено, що левова частка стосується міжнародного бізнесу. Також виявлено факт, що популярними були назви, які поєднують два або 
й три освітні напрями. В такий спосіб університети демонструють своїм потенційним абітурієнтам можливість отримання додаткової цінності від навчання на цих 
програмах. Адже, майбутні випускники стають більш конкурентоспроможними на ринку праці. 
Враховуючи виявленні особливості міжнародного ринку освітніх послуг, рекомендації колег з іноземних вузів та бізнес-структур, дослухаючись до порад 
представників компаній, які займаються рекрутингом іноземних студентів, а також грунтуючись на досвіді та існуючих напрацюваннях працівників кафедри 
міжнародних фінансів, міжнародних економічних відносин та кафедри міжнародного бізнесу у вересні 2018 р. розпочалася розробка навчального плану та опису 
програми. 
Вагому роль у наповненні і підготовці ОП відіграли консультації з колишніми випускниками ІМВ, які нині працюють в українських та закордонних офісах «Великої 
Четвірки», багатонаціональних аграрних компаніях, Європейської Бізнес Асоціації, ТПП, Американської Торговельної Палати в Україні, Української зернової Асоціації, 
Української Асоціації економістів - міжнародників.
Дана ОП була затверджена у квітні 2019 р. внесена до Правил прийому Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2019 р. на дану ОП був 
оголошений набір й з 1 вересня 2019 року ОП вперше впроваджено у освітній процес.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на відповідному році навчання 
станом на 1 жовтня поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2019 - 2020 25 9 9

2 курс 2018 - 2019 0 0 0

3 курс 2017 - 2018 0 0 0

4 курс 2016 - 2017 0 0 0
 

Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.
 

6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю
 

Рівень вищої 
освіти

Інформація про освітні програми

початковий рівень 
(короткий цикл)

програми відсутні

перший 
(бакалаврський) 
рівень

20794 Міжнародний бізнес
20796 Міжнародні економічні відносини
31376 Міжнародний бізнес (з обов’язковим вивченням 
двох іноземних мов)
31377 Міжнародні економічні відносини (з 
обов’язковим вивченням двох іноземних мов)
36444 Міжнародний бізнес, комерція та фінанси (мова 
навчання англійська) / International Business, 
Commerce And Finance
39388 Міжнародний бізнес, комерція та фінанси (мова 
навчання англійська)

другий 
(магістерський) 
рівень

20815 Міжнародний бізнес
20816 Міжнародний менеджмент та маркетинг (мова 
навчання англійська)
20817 Міжнародні економічні відносини
20819 Міжнародне підприємництво (мова навчання 
англійська)
26750 Міжнародний менеджмент та маркетинг (мова 
навчання англійська) / International management and 
marketing
26751 Міжнародне підприємництво (мова навчання 
англійська) / International entrepreneurship
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34632 Міжнародний менеджмент та маркетинг (мова 
навчання українська / англійська) / International 
management and marketing
34633 Міжнародне підприємництво (мова навчання 
українська / англійська) / International entrepreneurship
34868 Міжнародні фінанси та інвестиції
34869 Міжнародні економічні відносини
34870 Міжнародний бізнес
35869 Світове господарство і міжнародні економічні 
відносини
36515 Східноєвропейські дослідження (мова навчання 
українська/англійська) / East European Studies
40073 Міжнародний менеджмент та маркетинг (мова 
навчання українська/англійська)
20818 Міжнародні фінанси та інвестиції

третій (освітньо-
науковий/освітньо-
творчий) рівень

37152 Міжнародні економічні відносини

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про самооцінювання, кв. м.
 
 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 283553 82608

Власні приміщення ЗВО 
(на праві власності, 
господарського відання 
або оперативного 
управління)

283553 82608

Приміщення, які 
використовуються на 
іншому праві, аніж право 
власності, господарського 
відання або оперативного 
управління (оренда, 
безоплатне користування 
тощо)

0 0

Приміщення, здані в 
оренду 

2156 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма Опис_МБКФ.pdf 34w6KFPTr7BskkviVk7UF7cAw8baP1o8gOcp/QlEAp8=

Навчальний план за 
ОП

НП.pdf yQex6rJXPJZ01M11TmEZyVViGXfs3KS0iueVbgtJAaA=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_КНЕУ_Чужиков.pdf 39Mi41NW01hl75T2/rKtFxjCSnNdsp19QwDgQ+z/oYk=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_УАЕМ_Філіпенко.pdf VQsKVnylTa7KG6OFbcJ3wqufexgXVlBLboZtGMEFaYc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук_ЗАУ.pdf qqkWWO39Tpei9pdQ6RsEmDRqWSao+Ev/EgKnc89qcfk=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук_Archer Daniels Midland 
Company_Налбандян.pdf

PamsNMGnQbmd1OSZaX8qLM2EdM/QY/j9gQhWDdXBSiU=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Метою програми є надання студентам практичноорієнтованої освіти 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».
Підготовка фахівців за ОП «Бакалавр» на відділенні «Міжнародні економічні відносини» Інституту міжнародних відносин КНУ здійснюється за такими напрямами як 
«Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародний бізнес», що передбачає отримання кваліфікації економіст – міжнародник та додаткової кваліфікації 
перекладача з іноземної мови. Обидві програми передбачають викладання українською мовою, тому орієнтовані на українських студентів та іноземців, що 
володіють українською мовою на достатньому рівні. Відповідно іноземні абітурієнти, які б хотіли здобувати освіту економічного спрямування в Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка, але володіють виключно англійською мовою, позбавлені такої можливості. Власне це було передумовою 
створення цієї ОП, а також є її базовою унікальністю. 
До інших особливостей відносяться: мультикультурне середовище у групах, що забезпечує набуття навичок комунікації, які є критично важливими для сфери 
міжнародного бізнесу та комерції; мультидисциплінарність програми, яка поєднала практично-орієнтовані ОК з міжнародного бізнесу, комерції та фінансів; 
авторські методики викладання
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та стратегії ЗВО
Основною метою освітньоı ̈діяльності Університету є підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, утвердження національних, культурних і 
загальнолюдських цінностей (п. 2.1 Статуту Університету: http://www.univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf). Основні функції Киıв̈ського національного 
університету імені Тараса Шевченка, спрямовані на втілення його місії, передбачені в Стратегічному плані розвитку Університету на період 2018-2025 року 
(http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Development-strategic-plan.pdf). Місія та стратегія Інституту описані в Концепції розвитку Інституту міжнародних відносин КНУ на 
2020-2025 роки (https://cloudsiiredu-my.sharepoint.com/personal/doc_clouds_iir_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fdoc%5Fclouds%5Fiir%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FУкраїнська%2FЗагальні%2FКонцепція%20ІМВ%202020%2D2025%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdoc%5Fclouds%5Fiir%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FУкраїнська%2FЗагальні&originalPath=aHR0cHM6Ly9jbG91ZHNpaXJlZHUtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L2cvcGVyc29uYWwvZG9jX2Nsb3Vkc19paXJfZWR1X3VhL0VTRkpkX0YyVk5WSm5ia2REemc3WndZQlFIMFdROTcwMV8tTzFLa3NURHVRNFE_cnRpbWU9R285Qlhqak8xMGc).

Мета та цілі програми відповідають місії та стратегії ІМВ та Університету за такими  напрямами, як інтеграція вищої освіти України в міжнародний освітній простір, 
забезпечення міжнародного співробітництва шляхом збільшення кількості іноземних студентів, створення позитивного іміджу України, формування суспільних 
цінностей.  
 
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та 
програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП інтереси здобувачів вищої освіти враховувалися в першу чергу, оскільки передбачалося, що 
навчання буде скероване на підготовку фахівців з міжнародного бізнесу, комерції та фінансів, здатних якісно виконувати професійні види робіт й обіймати посади в 
багатонаціональних комерційних та фінансових компаніях, банках, міжнародних організаціях та органах державної влади. 
У зв’язку з цим, в ОП закладались освітні компоненти, які можуть допомогти адаптуватися її випускникам до потреб українського та міжнародного ринку праці, а 
також вимог щодо працевлаштування в органах державної влади та багатонаціональних компаніях. Здобувачі також мають можливість обирати варіативні 
компоненти навчання, що впливає на підвищення їх професійної  конкурентоспроможності. 
Надалі студенти ОП матимуть можливість впливати на змістовне наповнення курсів шляхом висловлення власних думок та оцінок в анкетах, які заповнюються 
ними в кінці кожного семестру. 

- роботодавці
Потенційними роботодавцями для випускників цієї ОП є переважно великі компанії, органи влади, галузеві асоціації іншоземних держав. Також випускники цієї ОП 
можуть бути фахово корисними для українських компаній, які здійснюють експорт товарів та послуг, ТПП та галузевих асоціацій, які об’єднують інтереси багатьох 
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компаній. Випускники цієї ОП в майбутньому можуть стати представниками їх бізнес інтересів на іноземних ринках. 
З моменту рішення про заснування ОП відбувається контактування з представниками компаній та асоціацій, щоб виявити їх потреби та отримати інформацію щодо 
тенденцій на ринку праці.
Інтереси потенційних роботодавців враховано завдяки орієнтації ОП на підготовку фахівця зі сформованими професійними компетентностями, який здатен 
реалізувати набуті теоретичні знання й практичні навички безпосередньо на робочому місці, а також систематично поновлює свої знання, творчо застосовує їх у 
практичній площині. Процедура затвердження ОП та внесення змін до неї передбачає рецензування з боку представників ринку праці. Так, під час розробки ОП 
було отримано позитивний відгук від Директора Української зернової асоціації, а також трейдера Archers Daniels Netherlands. 

- академічна спільнота
Під час розробки ОП активно проводилися консультації з представниками академічної спільноти ІМВ, науково-педагогічними працівниками споріднених кафедр 
КНУ, які нині задіяні у викладанні на цій ОП. 
Висловлені побажання та надані рекомендації НПП щодо цілей та програмних результатів навчання, переліку дисциплін, форм організації навчання, методів 
оцінювання результатів навчання були враховані у навчальному плані та описі. 
Інтереси академічної спільноти також враховуються шляхом обміну інформацією про вдосконалення програмних результатів навчання цієї ОП з урахуванням 
сучасних тенденцій ринку праці, коли викладачі беруть участь у міжнародних наукових конференціях, круглих столах, засіданнях гуртків, конкурсах наукових 
робіт, дискусійних клубах.  

- інші стейкхолдери
 Був врахований також досвід інших українських та іноземних вузів. У цьому дуже посприяла «Українська Асоціація економістів-міжнародників", від якої пізніше 
була отримана позитивна рецензія. Зокрема, проводилися консультації з викладачами з таких іноземних вузів: Університет м. Печ (Угорщина), Університет Фрідріха-
Адександера (Німеччина), Університет Ондокуз-Маїс (Туреччина), Анатолійський університет. 
Також було враховано досвід співпраці викладачів ІМВ з міжнародними організаціями, дипломатичними представництвами, іноземними компаніями, зокрема щодо 
визначення необхідних компетентностей майбутніх випускників. 

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
Цілі та програмні результати навчання ОП формулювалися з врахуванням результатів маркетингового дослідження викладачами ІМВ у 2018 р. міжнародного та 
українського ринку праці для аналізу тенденцій їх розвитку та виявлення реальної потреби у фахівцях з такими компетенціями.  Нині постійно ведуться 
консультації з представниками ринку праці, іноземними ТПП та асоціаціями, щоб володіти актуальною інформацією про їх кадрові потреби. 
ПРН 10-27 повною мірою відображають тенденції розвитку спеціальності 292 "міжнародні економічні відносини і поєднують в собі грунтовну характеристику 
динаміки таких її складових, як міжнародний бізнес, міжнародна торгівля та міжнародні фінанси. Наприклад, ПРН 26 стосується найактуальнішої складової розвитку 
спеіальності, а саме етики та соціальної відповідальності мультинаціональних компаній. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано галузевий та регіональний 
контекст
Підготовка бакалаврів здійснюється в рамках галузі знань 29 «Міжнародні відносини». Таким чином, ОП забезпечує, в першу чергу, професійну підготовку фахівців 
з акцентом на здатності до діяльності в умовах міжнародного мультикультурного бізнес-середовища (на підприємствах, що здійснюють зовнішньоекономічну 
діяльність, у суб’єктах міжнародного бізнесу, в представництвах / філіях міжнародних корпорацій в Україні, а також за кордоном - в організаціях, що займаються 
підприємницькою діяльністю). 
Основна увага приділяється отриманню фахових компетенцій, теоретичних знань в сфері міжнародної бізнес-діяльності, торгівлі та фінансів. Специфічною рисою є 
необхідність врахування не лише національного законодавства та особливостей ведення бізнес-діяльності, але й закордонного досвіду, національних особливостей 
певних країн, регіонів, оскільки цільовою аудиторією програми є, виключно, іноземні громадяни, більшість з яких здобувають освіту в Україні, але мають намір 
працювати за кордоном (вдома або в третіх країнах).

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних 
та іноземних програм
У цілому, ця ОП є унікальною, адже в Україні нема аналогічних освітньо-професійних програм першого рівня з міжнародних економічних відносин, які мають 
мультидисциплінарний характер, де викладання та навчання відбувається виключно англійською мовою та, яка відкрита лише для іноземних громадян. Тому під 
час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП враховувався досвід англомовних освітньо-професійних програм магістерського рівня в ІМВ 
першого рівня вищої освіти, які успішно функціонували в Університеті, зокрема: International management and marketing, International entrepreneurship. А також, 
враховано специфіку побудови структури освітніх компонентів ОП іноземних вузів (таких програм саме бакалаврського рівня було виявлено понад 600). 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та 
рівнем вищої освіти
На момент затвердження ОП стандарт був відсутній. Він був затверджений тільки в березні 2020 року.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати 
навчання відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
Попри те, що стандарт на момент введення програми не був затверджений, однак був оприлюднений його проект. Тому ряд його положень було взято до уваги. 
У ціло ж, ПРН цієї ОП визначалися з врахування вимог Національної рамки кваліфікацій, що відповідає сьомому кваліфікаційному рівню: здатність особи 
розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 
певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Відповідність ОП цим вимогам досягається за рахунок 
формування у здобувачів вищої освіти за першим рівнем інтегральної програмної компетентності: 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. Всі дескриптори НРК щодо сьомого 
кваліфікаційного рівня враховано під час розробки програмних результатів навчання за ОП. 

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за 
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності)?
0

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?
62

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є 
міждисциплінарною)?
Зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності та має чітку структуру: освітні компоненти, включені до освітньої програми, становлять 
логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. 
Метою програми є 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».
Теоретичний зміст цієї ОП визначається відповідно до заявленого переліку дисциплін, практик та інших видів освітньої діяльності, необхідних для набуття 
компетентностей та містить понятійно-категорійний апарат, економічну термінологію, основні економічні закони, закономірності розвитку міжнародних економічних 
відносин та фінансів, форми міжнародного бізнесу та особливості еволюції та функціонування багатонаціональних компаній; специфіку діяльності інститутів та 
інституцій міжнародної економічної діяльності у різних сферах та галузях; механізми формування та реалізації управлінських рішень, ін. 
Методи, методики та технології: загальнонаукові й спеціальні методи, професійні методики та технології, застосування яких дозволяє вирішувати практичні 
завдання у сфері міжнародного бізнесу, комерції та фінансів.
Об’єкт вивчення, цілі, теоретичний зміст предметної області, методи, методики та технології, інструменти та обладнання для спеціальності “Міжнародні економічні 
відносини” описано на основі проекту стандарту вищої освіти за ОР бакалавр для спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” і були повністю враховані під 
час розробки ОП.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії?
У цілому така можливість передбачена Положенням про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, введеним 
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в дію наказом ректора від 31 серпня 2018 року за №716-32 (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf), а також Положенням про порядок реалізації 
студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін від 3 грудня 2018 року 
(http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poriadok%20vyboru%20dyscyplin%20(03_12_2018).PDF).
Студенти мають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію за допомогою таких інструментів: 1) індивідуальний вільний вибір ОК. 2) Можливості 
зовнішньої академічної мобільності. 3) Можливість самостійно обирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання за умови 
укладення відповідного договору. 4) Вибір тем курсових робіт.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?
На вибірковий компонент навчального плану цієї ОП відведено 62 кредити ЄКТС (26 %) від загального обсягу ОП, що повністю відповідає вимогам Закону “Про вищу 
освіту”. Студенти ОП мають можливість здійснити вибір спеціалізованого блоку дисциплін, що спрямований на поліпшення здатності до працевлаштування за 
обраним фахом (вибіркові блоки “Міжнародний бізнес”, “Міжнародна комерція”, “Міжнародні фінанси”); одночасний вибір певної кількості дисциплін із пакету та 
вибір однієї дисципліни з переліків. З метою реалізації права на вибір навчальних дисциплін на 3-тій курс на початку другого семестру 2-го курсу здобувачам вищої 
освіти гарант ОП інформує їх про процедуру вибору, передає анкету-заяву, анотації до вибіркових дисциплін. 
Студенти самостійно роздруковують анкети, заповнюють їх та віддають гаранту ОП. Гарант ОП передає анкети до навчального відділу з метою формування 
індивідуального навчального плану здобувачів. Здобувачу освіти може бути відмовлено в реалізації його вибору та запропоновано здійснити новий вибір, в певних 
випадках, визначених Положенням про організацію освітнього процесу (п. 9.4.3) та Положенням про порядок реалізації студентами Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін (п. 2.3) та пов’язаних, передусім, з мінімальними та максимальними кількісними обмеженнями 
щодо формування груп.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, 
необхідні для подальшої професійної діяльності
Опис та навчальний план цієї ОП передбачають обов’язкове проходження виробничої практики (6 кредитів ЄКТС) в другому семестрі 4-го курсу. Метою практики є 
закріплення набутих теоретичних знань з та, головне, набуття практичних вмінь з міжнародного бізнесу, організації міжнародних торговельних операцій, а також у 
сфері міжнародних фінансів. 
Організація та методичне забезпечення практики здійснюється відповідно до вимог Положення про проведення практики студентів КНУ, програми практики, а 
також інших документів (звіту, відгуку з місця практики, щоденника, календарного плану), які мають видаватися студентам перед проходженням практики. Після 
проходження виробничої практики здобувачами освіти має відбуватися захист звіту про практику, в результаті чого виставляється диференційований залік. В 
Інституті діє Центр Кар’єри, який, за запитом здобувача освіти, забезпечує йому проходження виробничої практики (https://www.facebook.com/career.iir/notifications/).
ОП вступила в дію лише в минулому році, наразі є лише перший курс, тому здобувачі вищої освіти ще не направлялися на виробничу практику. Як наслідок, відсутні 
звіти з практик, підписано 2 договори з базами практик, ведуться перемовини з ТПП, Європейською бізнес-асоціацією, іншими потенційними базами практики.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які 
відповідають цілям та результатам навчання ОП результатам навчання ОП
Ефективна діяльність в сфері міжнародних економічних відносин не можлива без розвинених соціальних навичок випускників, як наприклад, комунікативність, 
здатність брати на себе відповідальність, мислити системно і логічно, працювати у критичних умовах, вміння вирішувати конфлікти, здатність працювати в 
команді, креативність і т.д. Всі ці навички забезпечуються відповідними загальними та фаховими компетентностями. Набуттю цих навичок сприяють такі методи 
навчання, як кейс-стаді та ділові ігри, побудова фінансових моделей. 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Професійний стандарт відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів 
вищої освіти (включно із самостійною роботою)?
Загальні вимоги до самостійної роботи передбачено в п. 4.4 Положення про організацію освітнього процесу: її обсяг для ОР бакалавр має становити від 50 до 67% 
від загального обсягу навчального часу дисципліни. Цієї пропорції дотримано у навчальному плані ОП. Кредитний обсяг дисциплін та розподіл часу між заняттями і 
самостійною роботою визначається на основі експертної думки укладачів і перевіряється при погодженні програми Науково-методичною комісією та Вченою радою 
Інституту, а також зовнішніми рецензентами. Студенти беруть в цьому участь як члени вчених рад. Зміст самостійної роботи студента в розрізі конкретного 
освітнього компонента визначається силабусом дисципліни та рекомендаціями викладача. 

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, продемонструйте, яким чином структура освітньої 
програми та навчальний план зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
На разі, підготовка здобувачів вищої освіти ОП за дуальною формою освіти не здійснюється. 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та вимоги до вступників ОП
Правила прийому оприлюднено за адресою http://vstup.univ.kiev.ua/userfiles/files/Правила%20прийому%202020%20.pdf.
Уся необхідна інформація безпосередньо для іноземних громадян розміщена за адресою: http://pd.knu.ua/home/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?
Умови прийому на навчання та вимоги до вступників на ОП регламентуються Розділом V Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Програма вступних випробувань з англійської мови, а також критерії оцінювання знань розробляються Підготовчим відділенням КНУ. До вступних 
випробувань з фаху вступник допускається лише в разі успішного складання іспиту з мови. 
Сама програма вступних випробувань з фаху затверджується Вченою радою ІМВ. Обидві програми відповідають рівню початкових компетентностей, необхідних для 
початку навчання на відповідній програмі. При формуванні цих програм враховується той факт, що іноземні студенти з різних країн, відповідно мають різні рівні 
підготовки. 
Зарахування на навчання іноземних громадян здійснюється за результатами вступних випробувань.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для 
учасників освітнього процесу?
Механізм визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, регулюється Положенням про порядок 
реалізації права на академічну мобільність Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 29.06.2016 р. (http://mobility.univ.kiev.ua/?
page_id=804&lang=uk), Порядком поновлення та переведення здобувачів вищої освіти (студентів, слухачів, курсантів) у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка (http://vstup.univ.kiev.ua/userfiles/files/instruction.pdf), Положенням про порядок перезарахування результатів навчання у КНУ 
(http://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=798&lang=uk), п. 11.3 Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf). Визнання результатів навчання у межах академічної співпраці із закладами вищої освіти 
здійснюється із застосуванням ЄКТС або системи оцінювання навчальних досягнень студентів, що прийнята у країні закладу-партнера, якщо в ній не застосовується 
ЄКТС. Перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін проводиться на підставі порівняння навчальних програм закладів-партнерів та академічної 
довідки, яку надає учасник академічної мобільності. Гарант ОП доводить до відома здобувачів вищої освіти ОП про існування можливості академічної мобільності, а 
також надає контакти відповідальної особи за академічну мобільність в ІМВ.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо такі були)?
Таких випадків визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, не було, оскільки програма діє лише рік.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті? Яким чином забезпечується його 
доступність для учасників освітнього процесу?
У Положенні про організацію освітнього процесу вказано вимоги до такої форми перезарахування. Але Університет, до затвердження регуляторних актів 
центральних органів виконавчої влади, існування яких передбачене чинним законодавством, поки не здійснює такого визнання. Після врегулювання цього питання 
Університет застосовуватиме їх на практиці. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо такі були)
Таких випадків не було 

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Сторінка 5



Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють досягненню програмних результатів навчання? Наведіть 
посилання на відповідні документи
На ОП «МБКФ» застосовуються як традиційні форми (лекція, семінарське, практичне заняття) та методи (усні виступи, презентації, дискусії, аналітично-
розрахункові  завдання) навчання, так й інноваційні (кейс-стаді, ділові ігри), оптимальний вибір та
відповідність яких досягненню ПРН окремо по кожному освітньому компоненту пояснюється в силабусах навчальних дисциплін (відповідність ПРН і методів 
викладання та навчання наведено у таблиці 3).

https://cloudsiiredu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/doc_clouds_iir_edu_ua/Et2qCpKmUPtEhJyrMurIyewB5txaytjl3S-YqVdb1AGImA?e=hsMLgH

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу? Яким є рівень 
задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
У п. 5 цієї ОП зазначено, що у викладанні саме студентоцентрований принцип є пріоритетним, що повною мірою відповідає принципам освітнього процесу в КНУ 
відповідно до Статуту КНУ (http://univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf). 
Безпосередньо щодо реалізації цього принципу, то це відбувається через вибіркову компоненту, можливість вибору місця проходження виробничої практики на 4 
курсі, узгодження завдань самостійної роботи та індивідуальних дослідницьких проектів за компонентами ОП (за бажанням студентів) з науковими та 
професійними інтересами студентів. 
Студентоцентрований підхід зумовлює вибір відповідних методів навчання і викладання, якій реалізується через пошукову та дослідницьку діяльність при 
виконанні завдань за компонентами ОП.
Загалом, рівень задоволеності студентів методами навчання і викладання визначається шляхом проведення опитувань з допомогою qooqle foms, результати яких 
свідчать про відсутність незадоволеності рівнем професіоналізму професорсько-викладацького складу та змістовним наповненням теоретичної та практичної 
складової навчального процесу.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП принципам академічної свободи
Методи навчання і викладання на цій ОП створюють повноцінні умови для реалізації принципів академічної свободи здобувачів освіти та НПП, оскільки передбачена 
їх максимальна варіативність, урахування свободи слова і творчості. Крім того, силабуси викладачів ОП розроблено на основі принципів свободи та творчої 
співпраці, який є одним з основних норм у статуті КНУ.  
Назва ОП, її структура відображають розмаїття сучасних концепцій та підходів, що дозволяє студентам осягнути іждисциплінарність в обраній сфері.  Передбачені 
види навчання, такі як: дискусії, творчі аналітичні роботи, кейс-стаді, ділові ігри, в яких використовується проблемний, пошуковий та дослідницький методи, а 
також принцип свободи вибору тематики наукових досліджень, розвивають свободу творчості у студентів і забезпечують розгляд проблематики з точки зору 
багатоманітності поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених, аналітиків та практиків. 

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, 
порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів *
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання зазначена в описі цієї ОП, який оприлюднений на сайті, тому здобувачі вищої освіти ще до 
подання документів в КНУ мають можливість з нею ознайомитися. Порядок та критерії оцінювання зазначаються в силабусах до кожного освітнього компоненту, 
електронний варіант яких розміщений також на сайті інституту, а паперовий - зберігається на кафедрі міжнародних фінансів. На інформаціній дошці біля кафедри , 
а також на сайті інституту, студенти відповідного року навчання мають можливість на початку семестру ознайомитися з графіком організації освітнього процесу, 
розкладами занять та консультацій, заліків та іспитів. 
Обов’язкове інформування студентів за кожним з компонентів ОП також відбувається на першому аудиторному занятті з дисципліни у формі бесіди викладача зі 
студентами. Кожен студент може отримати індивідуальну консультацію викладача кафедри через електронну пошту чи безпосередньо під час консультації на 
кафедрі. Графік консультацій є у відкритому доступі на стенді кафедри. 
Підсумкове оцінювання результатів навчання в Університеті здійснюється за єдиною 100-бальною шкалою.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
У цілому, таке поєднання відбувається двома способами. 
По-перше, в рамках переважної більшості дисциплін ОП передбачено індивідуальну пошуково-дослідницьку роботу, особливо на 3 та 4 курсах, при виконанні 
завдань для самостійної роботи, індивідуальних творчих аналітичних проектів за компонентами ОП, висвітленими у РНП дисциплін та проведення досліджень при 
виконанні 3 курсових робіт. Визначення тематики й уточнення пошуково-дослідних завдань за компонентами ОП враховує інтереси студентів. 
По-друге, студентів регулярно інформують щодо можливостей участі у міжнародних та українських науково-комунікаційних заходах, конкурсах наукових робіт, або 
розв’язанні бізнес-кейсів від компаній (наприклад, конкурси від Casers) тощо шляхом електронних повідомлень від кафедри, гаранта ОП, інформації на сторінках 
кафедри та
Інституту у ФБ. В ході подібних заходів студенти готують тези наукового виступу, наукової статті, презентації та доповіді з вирішення бізнес задач та кейсів. 
В ІМВ щороку проходить дві міжнародні конференції студентів та молодих вчених – «Актуальні проблеми міжнародних відносин» та «Шевченківська весна». Секція 
з міжнародних фінансів є найчисельнішою. Студенти першого набору ОП «МБКФ» 2019-20 р.н. вже брали участь у конференції у жовтні 2019 р. Була запланована їх 
участь з виступами на «Шевченківській весні-2020». 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень 
і сучасних практик у відповідній галузі
Навчання за цією ОП розпочалася у поточному навчальному році, тому поки зміст навчальних дисциплін, в першу чергу першого семестру, не оновлювався. Загалом, 
в ІМВ практикується оновлення змісту, форм контролю, завдань для самостійної та індивідуальної роботи для відповідної дисциплін після її завершення навчального 
курсу. 
Студенти ОП були проанкетовані після першого семестру щодо дисциплін, які вони вивчали. В кінці весняного семестру буде проведено наступне анкетування. 
Результати анкетування будуть представлені гарантом ОП на засіданні кафедри, після чого буде прийняте рішення про необхідність змін у структурі компонентів 
ОП, змін у структурі самих компонентів першого року навчання.
Доречно відзначити, що викладачі, які забезпечують ОП, ефективно поєднують дослідження та практичну діяльність, що позитивно впливає на якість викладання, 
про що свідчить якість інших ОП в ІМВ КНУ.
По-перше, викладачі цієї ОП є членами різних галузевтх Академій наук та провідних дослідницьких асоціацій (зокрема, Академія наук вищої школи України, 
Центральна та Східноєвропейська асоціація міжнародних досліджень, Українська Асоціація економістів-міжнародників, ін.), були ініціаторами та реалізовували 
значну кількість міжнародних наукових проектів (ТЕМПУС, ТАСІС, ІНТАС, НАТО, ЮНЕСКО, Жана Моне, ЕРАЗМУС), є заступниками головних редакторів та членами 
міжнародних наукових журналів (Global Economy Review (Greece), «Transitional Studies Review» ( Italy, Transition Academy Press), є частими учасниками міжнародних 
наукових заходів в Україні та закордоном. 
По-друге, більшість викладачів активно бере участь в академічній мобільності закордоном, де має можливість проводити лекції, спілкуватися з колегами та 
обмінюватися відповідним досвідом. 
По-третє, значна частина викладачів є також практиками (зокрема, доц. Расшивалов Д. у сфері страхування, доц. Намонюк В.Є., доц. Підчоса О.В., доц. Нанавов А.С. 
- у сфері бізнес-консалтингу) 
Відповідні дані про викладачів вказані у зведеній таблиці 2. 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
У КНУ діє чітка система академічної мобільності, яка надає усім учасникам освітнього процесу доступ до Еразмус+, програм DAAD, IREX, UGRAD та ін. 
Студенти цієї ОП з 3 курсу матимуть можливість навчання за цими програмами академічних обмінів, а також організації виробничих практик у міжнародних 
компаніях та організаціях.
Перелік партнерів інституту можна знайти за посиланням:
http://www.iir.edu.ua/international_cooperation/universities_partners/
Викладачі, які забезпечують ОП, активно користуються можливостями академічної мобільності КНУ, а також самостійно шукають міжнародні конкурси та грантові 
заявки, наприклад від USAID, GIZ, ін.  

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють перевірити досягнення програмних результатів 
навчання?
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у КНУ (http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf) передбачено такі 
форми контрольних заходів для оцінювання РН здобувачів вищої освіти денної форми навчання як поточний семестровий контроль (тести, виступи на семінарах, 
участь у дискусії, бесіді, презентації, виконання аналітичних, розрахункових та пошуково-дослідних (проєктів) завдань) та підсумковий контроль (іспит, залік). 
Поточний контроль здійснюється під час семестру на всіх видах аудиторних занять, його основне завдання - перевірка рівня підготовленості здобувачів та 
коригування методів і засобів навчання. Для самостійної роботи студентам рекомендуються переліки наукової фахової літератури, підручників, навчальних 
посібників, періодичних видань. 
Підсумковий контроль здійснюється з метою оцінювання РН у цілому.
Різноманітність зазначених форм поточних контрольних заходів, їх різноплановість, змістове наповнення, системність та періодичність застосування дозволяють 
об’єктивно оцінити програмні результати навчання здобувачів вищої освіти за даним ОП. Такий системний підхід забезпечує також диверсифікованість і водночас 
диференційованість контрольних заходів, їх різнорівневість. Діалектична єдність складових контролю забезпечує відповідний навчальний і виховний ефект.
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Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти?
Процедура оцінювання результатів навчання регулюється Положення про організацію освітнього процесу у КНУ (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-
2018.pdf).
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів й критеріїв оцінювання результатів навчання студентів цієї ОП досягається завдяки завчасному інформуванню 
про чинні критерії, які містяться в кожній РНП  і доводяться до відома студентів на початку викладання дисципліни. У РНП навчальних дисциплін конкретизуються 
форми контрольних заходів, визначається питома вага балів за конкретними результатами навчання в підсумковій оцінці, схема накопичення балів здобувачем 
упродовж семестру. До відома кожного студента обов’язково доводиться кількість балів, набраних при поточному контролі у різних його формах. Все це дозволяє 
здобувачеві самостійно контролювати свої кількісні показники результатів навчання, що значною мірою мотивує його та впливає на підсумковий контроль знань з 
конкретної дисципліни (залік, іспит).
Кожен НПП на основі досвіду та зворотнього зв’язку зі студентами попередніх років визначає вагу оцінки за відповідним компонентом.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти?
Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання, а також терміни їх оприлюднення висвітлена у РНП. Усі вимоги доводяться до відома студентів 
завчасно на початку семестру під час першого аудиторного заняття. На першій парі викладач повідомляє здобувачам вищої освіти обсяг навчального матеріалу, 
який виноситься на підсумковий контроль, форми та терміни проведення поточного контролю, виконання завдань для самостійної роботи, а також критерії 
оцінювання. 

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за наявності)?
Стандарт вищої освіти для спеціальності 292- міжнародні економічні відносини на момент затвердження ОП (2019 рік) не був введений в дію. 
Вибір форм атестації здобувачів вищої освіти ґрунтується на багаторічному досвіді НПП й розробників ОП з урахуванням чинних вимог законодавства до атестації 
здобувачів вищої освіти.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином забезпечується його доступність для учасників 
освітнього процесу?
Процедуру проведення контрольних заходів визначено Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ (розділ 4) 
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf. 
Результати навчання, критерії оцінювання та контрольні заходи деталізують РНП навчальних дисциплін, де визначено процедури проведення контрольних заходів, 
шкалу оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, критерії та ін. Модульні контрольні роботи проводяться в межах вивчення модулів окремих 
дисциплін, протягом встановлених заздалегідь модульних тижнів, про які повідомляються студенти на початку семестру. Завдання та питання до модульних 
контрольних робіт, заліків та іспитів укладаються кожним викладачем, їх зразки та переліки містяться в розширеному варіанті РНП навчальної дисципліни. 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть 
приклади застосування відповідних процедур на ОП
Оцінювання результатів навчання здійснюється на основі принципів дотримання академічної доброчесності та уникнення конфлікту інтересів, об'єктивності, 
систематичності та системності. Підсумковий контроль на іспиті здійснюється двома викладачами кафедри, один з яких викладає дисципліну, а інший - 
призначається завідувачем, що забезпечує об’єктивність та неупередженість в оцінюванні результатів навчання здобувачів.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних 
правил на ОП
Відповідно до Розділу 7 Положення про організацію освітнього процесу повторне складання іспитів допускається не більше двох разів із кожної дисципліни: один 
раз –
науково-педагогічному працівнику, який викладав дисципліну, другий – комісії, що створюється
розпорядженням завідувача кафедри. У разі поважної і документально підтвердженої причини –
затверджується індивідуальний графік для складання семестрового контролю.
На ОП був проведений поки лише один семестровий контроль без перескладань. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів? Наведіть приклади 
застосування відповідних правил на ОП
Розгляд звернень студентів щодо результатів оцінювання регулюється Положенням про організацію
освітнього процесу у КНУ (розділ 4 та ін.), Положенням про Апеляційну комісію, Положенням про
порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка. Для запобігання суб’єктивності та упередженості оцінювання
знань здобувачів підсумковий контроль запроваджено переважно у письмовій формі (тести, задачі, теоретико-методологічні питання, ін.). У разі незгоди здобувача 
з результатами поточного чи
підсумкового контролю першим кроком є звернення до викладача за поясненням. Якщо ситуація не
вирішена – звернення до заступника директора інституту з вмотивованою заявою щодо неврахування
оцінювачем/ами важливих обставин при оцінюванні. У разі оцінювання письмової відповіді може бути прийняте рішення щодо оцінювання результатів іншими НПП. 
Рішення щодо результатів
оцінювання ухвалюється, керуючись аргументами, якими студент мотивує свою незгоду з оцінкою. У
разі змішаної форми оцінювання за вмотивованої заяви студента створюється комісія у складі
завідувача кафедри, 2 викладачів зі складу НПП кафедри та представників
органів студентського самоврядування. За результатами перескладання здобувачами
іспиту/заліку оформлюється додаткова заліково-екзаменаційна відомість, де виставляється
оцінка завірена підписами усіх членів комісії.
За період дії ОП оскаржень здобувачами вищої освіти процедури проведення та результатів контрольних заходів не було. 

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?
Основоположними у цьому контексті є Положення про організацію освітнього процесу у КНУ та Етичний кодекс університетської спільноти 
(http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/ethical-code/Ethicalcode-of-the-university-community.pdf), що встановлює загальні етичні принципи та правила поведінки, якими 
мають керуватися усі (у тому числі НПП) учасники освітнього процесу. Кодексом визначено шляхи запобігання та особистої відповідальності за порушення 
академічної доброчесності в університетському середовищі. З метою моніторингу дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу рішенням 
Вченої ради в КНУ створено Комісію з питань етики. Членами комісії є авторитетні науковопедагогічні працівники, аспіранти, студенти, які мають бездоганну 
морально-етичну репутацію, користуються довірою своїх колег та здобувачів вищої освіти.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності?
Ефективними інструментами протидії, які практикуються за даною ОП є індивідуальні навчальні завдання, проведення диференційованого поточного та 
підсумкового контролю результатів навчання з використанням, переважно, самостійних форм роботи зі здобувачами з кожного освітнього компоненту, усне 
опитування студентів, що унеможливлює списування та плагіат; проведення роз’яснювальних бесід і консультацій зі здобувачами вищої освіти.

Задля контролю рівня самостійності роботи використовуються безкоштовні застосунки, розроблені для таких завдань. 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
В ІМВ створено морально-етичне середовище науково-творчої діяльності, коли запозичення чужих ідей, думок, текстів тощо розглядається та сприймається як 
неприйнятне, недопустиме і недостойне явище. Для цього викладачами кафедри започатковано систематичну підготовку студентами творчих завдань (написання 
есе, статей, рефератів, творчих аналітичних проектів тощо), в яких студенти навчаються креативно формулювати і висловлювати власні думки та
наукові ідеї, що стає фактором формулювання їх особистого академічного стилю і наукової самостійності. 

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної 
ОП
За порушення правил академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути притягнуті до таких форм відповідальності як попередження, повторне 
проходження оцінювання, позбавлення академічної стипендії, повторне проходження відповідного освітнього компонента ОП; відрахування з університету.
Випадків порушення академічної доброчесності не зафіксовано

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх професіоналізму?
У відповідності до порядку проведення конкурсного відбору на посади НПП у КНУ (http://senate.univ.kiev.ua/?p=184) він проводиться на засадах: відкритості, 
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гласності, законності, рівності прав, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад 
науково-педагогічних працівників. Головною метою конкурсу є добір науково-педагогічних працівників Інституту, які найбільше відповідають встановленим 
критеріям професійної підготовки. Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, 
які мають ступінь магістра. 
На сайті Вченої Ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка http://senate.univ.kiev.ua/?cat=9 розміщується інформація про оголошення 
конкурсу на заміщення вакантних посад. Оголошення також опубліковується в газеті “Сучасна освіта України”. 
Після оголошення конкурсу претендент подає до відділу кадрів необхідні документи. Завідувач кафедр протягом п'яти наступних робочих днів організовує 
обговорення кандидатур на засіданні кафедри із запрошенням усіх учасників. Таємним голосуванням більшістю голосів НПП кафедри приймається рішення стосовно 
рекомендації про обрання/необрання претендента.
Всі викладачі, що забезпечують реалізацію ОП, пройшли конкурсний відбір відповідно цього Порядку, підтвердили свою академічну та професійну кваліфікацію ( у 
тому числі з англійської мови), з ними було укладено трудові договори (контракти). 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу
Залучення роботодавців до формування ОП визначено пріоритетним для КНУ. Роботодавці консультують щодо сучасних тенденцій розвитку предметної області та 
компетентностей, якими повинні володіти здобувачі вищої освіти, щодо необхідних змін у ОП та навчальному плані, беруть участь у рецензуванні ОП. 
Університет забезпечує можливість залучення роботодавців до викладання й роботи у складі екзаменаційних комісій шляхом погодинної оплати їх праці, а також за 
сумісництвом.
У ІМВ, зокрема, щорічно, наприкінці березня-початку квітня, Інститут, Фонд Розвитку та Центр Кар’єри проводять
ярмарку вакансій. Також, в Інституті діє Центр Кар’єри, який досліджує національний та міжнародний
ринки праці, оприлюднює на сайті вакансії, організовує ряд тренінгів за фахом.
Посилання: https://www.facebook.com/career.iir/notifications/
http://www.iir.edu.ua/institute/career_employment_centre/

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, 
представників роботодавців
Університет забезпечує можливість залучення професіоналів практиків (експертів галузі, представників роботодавців) до викладання, керівництва практикою і 
кваліфікаційними роботами шляхом зарахування на частину ставки і погодинної оплати їх праці, а також за сумісництвом. Фахівцям-практикам надається дозвіл на 
читання лекцій незалежно від наявності у них наукового ступеню.
Відповідно до розкладу проведення лекцій, майстер-класів, тренінгів в ІМВ кафедри активно залучають наукових і навчально-методичних заходів провідних 
фахівців-практиків, експертів в галузі міжнародного бізнесу та фінансів. Кафедра міжнародних фінансів дуже тісно співрацією з НБУ, Європейською бізнес-
асоціацією. Представники цих структур часто проводять лекції та майстер-класи. 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні приклади такого сприяння
У КНУ значна увага приділена підвищенню кваліфікації НПП (Положення про систему забезпечення якості освіти та освітньому процесі в КНУ 
(http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20QAS%202019.pdf), яка корегується у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (від 21.08.2019 р. №800).  Цими питаннями опікується Інститут післядипломної освіти та Відділ 
академічної мобільності (стажування в закордонних вузах). 
Для забезпечення фахового розвитку НПП застосовуються різні форми підвищення кваліфікації: довгострокове підвищення кваліфікації, короткострокове 
підвищення кваліфікації, стажування. Стажування здійснюється на основі щорічного Плану підвищення кваліфікації  за індивідуальними планами. Звіт про 
стажування розглядається та затверджується на засіданні кафедр із формулюванням висновків, рекомендацій та пропозицій стосовно використання в навчальному 
процесі результатів стажування. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників здійснюється відповідно до плану у закордонних закладах вищої освіти, 
ЗВО України та на провідних  підприємствах, не рідше одного разу на 5 років.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
У КНУ створено цілісну систему мотивації НПП до досягнень в освітньо-науковій діяльності. До матеріального заохочення належать преміювання (наказ № 71-32 від 
31.01.2014р. «Про затвердження Положення про стимулювання співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка за результатами 
наукової діяльності»), надбавки за викладання іноземною(-ими) мовами, стипендії молодим вченим, визначення та відзначення найкращого викладача.
Серед основних форм нематеріального заохочення, стимулювання та мотивації НПП - сприяння їх науково-педагогічному кар’єрному зростанню (вступ до 
докторантури, здобуття наукових ступенів та вчених звань, участь у міжнародних наукових заходах за кордоном, проведення міжнародних фахових наукових 
заходів на базі КНУ, науково-педагогічне стажування тощо); видання наукових монографій. 
Механізми нематеріального заохочення НПП передбачають також відзначення державними нагородами, грамотами та подяками центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, МОН та НАПН, адміністрації університету: Грамотою Ректора Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Грамотою та 
Почесною грамотою КНУ, тощо. 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-
методичне забезпечення ОП забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
Університет має достатні фінансові та матеріально-технічні ресурси для реалізації ОП «МБКФ», що гарантує досягнення її цілей та програмних результатів 
навчання. Фінансування освітнього процесу здобувачів вищої освіти у КНУ за цією ОП відбувається виключно за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб.
ІМВ, на базі якого і відбувається безпосередньо навчання, має сучасну матеріально-технічну базу та розвинену соціальну інфраструктуру для забезпечення 
належного рівня організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти цієї ОП. 
 Бібліотека випускає «Бюлетень нових надходжень ІМВ» - список книг, що надходять до бібліотеки інституту щоквартально. На абонементі Інституту студенти та 
викладачі обслуговуються засобами автоматизованої книговидачі, що включає в себе процес електронної реєстрації з видачою підручників на електронний 
абонемент.
Всі спеціалізовані кабінети мають мультимедійні системи. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми складається з силабусів та РНП, які розроблені та 
рекомендовані відповідними кафедрами кафедрою. Лекційні курси навчальних дисциплін мають візуальне супроводження.
Завдяки сприянню університету м. Бремена у читальному залі бібліотеки ІМВ є можливість скористатися віддаленим доступом до повнотекстових баз з 
англомовними ресурсами  (https://www.suub.uni-bremen.de/)

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які 
заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування цих потреб та інтересів?
У КНУ забезпечено вільний доступ представників академічної спільноти, передусім здобувачів вищої освіти та викладачів, до відповідної інфраструктури (у т.ч. 
комп’ютерні класи та мультимедійні аудиторії) та інформаційних ресурсів (ресурси інформаційної мережі університету), мовного центру, необхідних для 
провадження освітньої, викладацької та наукової діяльності у межах ОП. Здобувачі вищої освіти мають можливість користуватися інфраструктурою та 
інформаційними ресурсами Університету, ІМВ та відповідних кафедр.
 Задля виявлення і врахування потреб студентів в Університеті періодично провадяться соціологічні опитування, результати яких аналізуються на засіданнях 
ректорату (в цілому по Університету), оприлюднюються (http://unidos.univ.kiev.ua/?q=zvity_pro_doslidzhennya).
Також на базі Інституту діє студентський Open Space, де студенти разом з викладачами мають змогу вільно обмінюватися знаннями, думками, досвідом, інтересами 
та потребами. На базі Open Space проводяться інтерактивні заходи, заходи неформальної освіти, зустрічі з запрошеними фахівцями галузі.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне 
здоров’я)?
В університеті велика увага приділяється безпечності освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти. В першу чергу, сюди входять такі 
складові як інструктаж з техніки безпеки перед виробничою практикою, психологічна служба КНУ, яка забезпечує захист психічного здоров'я усіх учасників 
освітнього процесу, функціонування університетської клініки. 
Гарант ОП, який є також куратором цієї групи, у процесі роботи зі студентами виявив, що головними психологічними викликами є адаптація до нового середовища, 
нового колективу, до вимог освітнього процесу, який відрізняється від того, який існує в їх країнах, інтелектуальне перевантаження, зумовлене специфікою 
програми, яка викладається виключно англійською мовою, що не є рідною для жодного зі студентів. Задля більшої інклюзії іноземних здобувачів ОП до 
україномовного освітнього середовища в ІМВ, пришвидшення їхньої адаптації та налагодження взаємних контактів куратор постійно інформує у Telegram-групі про 
регулярні заходи («Містер та Міс Дипломат», «Веселка країн», «День кар’єри») 
Матеріальне освітнє середовище максимально пристосоване до потреб студентів і повністю відповідає нормативним вимогам (ДБН).

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень 
задоволеності здобувачів вищої освіти цією підтримкою відповідно до результатів опитувань?
У КНУ запроваджено комплекс відповідних механізмів освітньої, організаційної, інформаційної та консультативної підтримки здобувачів вищої освіти. Студенти 
можуть розраховувати на повноцінну підтримку у вирішенні відповідних питань з боку центру психологічної допомоги, центру роботи зі студентами, відділу 
академічної мобільності, сектору працевлаштування, спорткомплексу, молодіжного центру, центру культурно-естетичного виховання, центру комунікацій, 
соціологічної лабораторії.
Щодо безпосередньо цієї ОП, то:
Освітня підтримка здійснюється через кафедру міжнародних фінансів. 
Організаційна підтримка - через Студентську раду Інституту. 
Інформаційно-консультаційна підтримка здійснюється через англомовну версію сайту ІМВ, соціальні мережі (Facebook), месенджери, оголошення на дошках з 
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оголошеннями, шляхом індивідуальних зустрічей та консультацій студентів, які передбачені в межах кожного компоненту ОП. 
Соціальна підтримка не передбачена, оскільки навчання здійснюється виключно на контрактній основі.
Скарг та нарікань від здобувачів за цією ОП  щодо освітньої, організаційної, інформаційної, консультаційної та соціальної підтримки не надходило.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні 
приклади створення таких умов на ОП (якщо такі були)
Документ, який регулює питання реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами, перебуває на етапі розробки та узгодження відповідними 
відділами Університету. Однак, вже зараз в рамках реалізації проекту «Університет рівних можливостей» розроблено поетапний план облаштування доступності 
корпусів факультетів, інститутів та університетської території для таких осіб. Відповідно до Статуту та Стратегії розвитку КНУ особам з особливими освітніми 
потребами надано право вибору форм навчання під час вступу до університету, а також безоплатного забезпечення інформацією для навчання у доступних 
форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я. У КНУ працюють кваліфіковані фахівці, які можуть 
надавати психолого-педагогічну, корекційно-розвиткову та іншу допомогу особам з особливими освітніми потребами. На сьогодні вхід до ІМВ обладнано пандусами, 
а також функціонують ліфти для забезпечення освітніх потреб  маломобільних людей (з обмеженими руховими можливостями).
В рамках ОП відсутні особи з особливими освітніми потребами.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією)? Яким чином забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
В університеті забезпечено реалізацію чіткої та зрозумілої політики й процедури врегулювання конфліктних ситуацій. Статутом університету передбачено захист 
здобувачів вищої освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного чи психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-
якою ознакою, пропаганди й агітації, що завдають шкоди здобувачам вищої освіти, а також дотримання в освітньому процесі та науковій діяльності академічної 
доброчесності, норм педагогічної етики, моралі, поваги до гідності усіх учасників академічної спільноти (http://univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf). 
Процедура врегулювання зазначених конфліктних ситуацій також прописана в Етичному кодексі університетської спільноти 
(http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/ethical-code/Ethical-code-of-theuniversity-community.pdf) і університет дотримується його положень. Важливими органами при 
вирішенні конфліктних ситуацій, пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією, є також Студентська рада та профспілкова організація 
студентів і аспірантів КНУ. Ці органи у взаємодії з юридичним відділом університету надають консультативно-правову допомогу здобувачам вищої освіти, які 
звернулися з проханням про вирішення конфліктної ситуації. В університеті розроблено та затверджено «Антикорупційну програму» 
(http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/preventing-corruption/antykoruptsiyna_prohrama.pdf). Випадків сексуальних домагань, дискримінації, корупції, під час дії ОП не 
траплялось.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей 
документ, оприлюднений у відкритому доступі в мережі Інтернет
Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка введене в дію Наказом Ректора від 31 серпня 2018 
року за №716-32
http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf
Наказ ректора від 05.03.2018 року за №158-32 "Про затвердження тимчасового порядку розроблення, розгляду і затвердження освітніх (освітньо-професійних, 
освітньо-наукових) програм".
http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poryadok_OP.pdf
Наказ ректора від 11.08.2017 р. за №729-32 "Про запровадження в освітній та інформаційний процес форм опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, 
структурних вимог до інформаційного пакету, форм робочої навчальної програми дисципліни і форми представлення інформації про кваліфікацію науково-
педагогічного працівника".
http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Nakaz_Form_Doc-729-32_11-08-2017.pdf (з додатками) 
Наказ ректора "Про затвердження Тимчасового порядку розгляду пропозицій щодо внесення змін до описів ступеневих освітніх програм" від 08.07.2019 року за 
№601-32.
http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Tymchasovyi%20poryadok%20vnesennya%20zmin%20do%20OOP.pdf
Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Макет) затверджене 
Наказом ректора від 08 липня 2019 за №603-32.
http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20QAS%202019.pdf

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим 
вони були обґрунтовані?
Запроваджені в КНУ освітні програми мають чітку орієнтацію на здобувачів вищої освіти, створюють умови для формування індивідуальної траєкторії навчання та 
спрямовані на розширення можливостей особи щодо працевлаштування та подальшого навчання. Повну відповідальність за реалізацію ОП, розроблену гарантом 
програми та робочою групою, несе кафедра як основний і базовий структурний підрозділ Університету. Кожна ОП підлягає локальному та 
загальноуніверситетському моніторингу. Зокрема,  локальний моніторинг здійснює гарант програми та робоча група з її розробки із залученням представників 
роботодавців та студентського самоврядування (п.2.14.2 Положення). Результати моніторингу обговорюються на науково-методичній комісії та вченій раді 
факультету. Звіти локального моніторингу подаються до сектору моніторингу якості освіти Університету і є підставою для внесення змін до ОП. В рамках 
локального моніторингу відбуваються постійні комунікації зі студентами. 
Фактично упродовж дії цієї ОП,  яка запровадженна вперше у 2019 році, зміни заплановано лише в окремих РНП ОК першого семестру за результатами викладання 
цих дисциплін. Наразі гарант та члени робочої групи вважають доцільним внести зміни після затвердження у березні 2020 р. освітнього стандарту зі спеціальності, 
а кардинальні зміни – після реальної апробації освітньої програми. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших 
процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться до уваги під час перегляду ОП
Враховуючи те, що дана ОП вступила в дію лише в поточному навчальному році, поки не було її перегляду. В майбутньому здобувачі освіти залучатимуться до 
процесу моніторингу й оновлення ОП шляхом спілкування в рамках навчального процесу, виявлення їх думки та рекомендацій через онлайн анкетування у Google-
формах щодо якості викладання за кожним освітнім компонентом  програми навчання у семестрі, а також якості освітнього процесу на ОП в цілому. На підставі 
аналітизу їх відповідей гарант подасть пропозиції на засідання кафедри щодо необхідності ініціювання процедури внесення змін до ОП. Фінальні зміни в ОП будуть 
винесені на затвердження вченої ради ІМВ після консультацій з роботодавцями та іншими зацікавленими сторонами.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП
Студентське самоврядування активно залучене до процедур внутрішнього забезпечення якості освіти. Документальним підтвердженням цьому є наказ ректора 
"Про склад Науково-методичної ради  Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Sklad%20NMR%20TSNUK%20(nakaz%201194-32%2026_12_2018).PDF), в якому затверджено склад Науково-методичної ради Університету, 
в тому числі з числа представників Студентського парламенту. Склад Вченої ради Університету (http://senate.univ.kiev.ua/?p=8) та склад Вченої ради Інституту 
(http://www.iir.edu.ua/science/academic_boardp_iir/) також свідчать про участь органів студентського самоврядування у процесі внесення змін до освітніх програм. 
Так, до складу Вченої ради Інституту включено голову Ради студентів та голову Наукового товариства студентів та аспірантів Інституту, які мають право голосу під 
час вирішення питань щодо перегляду та внесення змін до ОП та їх навчальних планів. Опис ОП ухвалювався на засіданнях вчених рад Інституту та Університету за 
участі органів студентського самоврядування.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного 
перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості
Роботодавці можуть ознайомитися з ОП на сайті Інституту, а також за домовленістю переглянути плани, опис освітньої програми та її компоненти. Багато 
потенційних роботодавців, в тому числі закордонних, є випускниками ІМВ, тому комунікація та врахування їх інтересів полегшуються. 
Передбачено, що всі зауваження та побажання розглядаються робочою групою, на засіданнях кафедри і, в результаті, вносяться зміни до ОП.
За рекомендаціями роботодавців можуть змінюватися компоненти, їх змістовне наповнення задля покращення їх практичної орієнтованості, змінюватися теми 
дипломних робіт, а також, вони надають бази практик для здобувачів освіти. 
Варто відзначити, що наявний відгук від представників ринку праці наданий випускником Інституту.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП
ОП функціонує лише перший навчальний рік, тому випускників поки немає. Загалом, кар’єрним розвитком випускників займаються такі підрозділи ІМВ: Фонд 
розвитку http://iirfund.org/activities/, Центр Кар’єри: https://www.facebook.com/career.iir/notifications/
http://www.iir.edu.ua/institute/career_employment_centre/,  а також Центр кар'єри КНУ (http://job.univ.kiev.ua/_

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час її 
реалізації? Яким чином система забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
У КНУ діє Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20QAS%202019.pdf). Система 
забезпечення якості освіти в КНУ, крім дотримання вимог чинного законодавства, спрямована на підтримку системи цінностей, традицій, норм (як 
загальноуніверситетського рівня, так і субрівнів академічних підрозділів - інститутів, факультетів, кафедр), які й визначають ефективність функціонування 
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Університету. Перехід від здійснення окремих процедур забезпечення якості до створення системи забезпечення якості було розпочато в Університеті у 2011 р. із 
затвердження «Програми заходів із забезпечення якості освіти у КНУ». Відповідні нормативні положення закріплені в Статуті Університету 
(http://www.univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf), Положенні про організацію освітнього процесу (http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-
educational-process.pdf), Стратегічному плані розвитку Університету (http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Development-strategic-plan.pdf). Визначена цими документами 
стратегія культури якості реалізується за активної участі всіх категорій працівників Університету та студентів. 
Результати навчання та опитування студентів ОП протягом двох перших семестрів будуть обговоренні на останньому у навчально році засіданні кафедри. Після 
цього і буде прийнято рішення про критичність недоліків, якщо вони будуть виявленні, необхідність їх виправлення та відповідні необхідні зміни. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги під час удосконалення ОП. Яким чином 
зауваження та пропозиції з останньої акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Оскільки акредитація проводиться вперше, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які повинні братися до уваги під час удосконалення ОП, 
немає.  

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП?
Представники академічної спільноти залучаються на етапах розроблення, затвердження, моніторингу ОП до процедур внутрішнього забезпечення якості, головним 
чином шляхом генерування ідей та висловлення пропозицій. Викладачі забезпечують якість ОП як учасники науково-методичної комісії Інституту та Університету, 
вченої ради, а також інших комісій, зокрема з питань організації освітнього процесу, постійної бюджетно-фінансової комісії; у складі спеціально створених секцій, 
робочих груп та експертних комісій науково-методичної ради Університету. Вони залучені до розробки методичних вимог до розробки ОП, розгляду та рекомендації 
програм навчальних курсів, експертизи навчальних курсів, схвалення до друку підручників та інших навчальних матеріалів, надання рекомендації щодо доцільності 
використання навчальних матеріалів у освітньому процесі, надання рекомендацій щодо використання інноваційних технологій, надання рекомендацій щодо 
поширення кращого досвіду організації освітнього процесу.
Залучення викладачів до внутрішнього забезпечення якості ОП також передбачає модульне викладання навчальних курсів викладачами різних кафедр ІМВ, 
взаємне рецензування навчально-методичних матеріалів, відвідування відкритих лекцій
Доказом активного залучення академічної спільноти до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП є дві позитивні рецензії на неї.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього 
забезпечення якості освіти
Опис структури внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Університеті надано в розділі І.3 Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього 
процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Макет), затверджене наказом ректора від 8 липня 2019 за №603-32 
(http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20QAS%202019.pdf). 
В Університеті існують такі рівні внутрішньої системи забезпечення якості освіти: 1) здобувачі освіти та їх ініціативні групи (ініціювання та моніторинг питань, 
пов’язаних з інформаційним супроводом здобувачів); 2) кафедри, гаранти програм, проектні групи, викладачі, які забезпечують освітні компоненти (ініціювання, 
формування, реалізація та моніторинг ОП); 3) структурні підрозділи, які здійснюють освітню діяльність, їх керівні та дорадчі органи, навчально-допоміжний 
персонал, органи студентського самоврядування (впровадження, адміністрування та щорічний моніторинг ОП); 4) загально-університетські підрозділи, що 
відповідають за реалізацію заходів із забезпечення якості, такі як Сектор моніторингу якості освіти Науково-методичного центру організації навчального процесу та 
Науково-методична рада Університету (розроблення та апробація загально-університетських рішень, документів та процедур); 5) Наглядова рада, ректор та Вчена 
рада Університету (прийняття загально-університетських рішень щодо формування стратегії та політик забезпечення якості, затвердження нормативних актів, 
затвердження і закриття ОП.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким чином забезпечується їх доступність для учасників 
освітнього процесу?
Права та обов’язки учасників освітнього процесу регулюються Статутом Університету (http://univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf).
Положенням про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-
the-educational-process.pdf).
Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
(http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20QAS%202019.pdf).
Етичним кодексом університетської спільноти (http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/ethical-code/Ethical-code-of-theuniversity-community.pdf)

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання 
зауважень та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
https://cloudsiiredu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/doc_clouds_iir_edu_ua/Et2qCpKmUPtEhJyrMurIyewB5txaytjl3S-YqVdb1AGImA?e=hsMLgH
Оприлюднена затверджена освітня програма

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані 
результати навчання та компоненти)
https://cloudsiiredu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/doc_clouds_iir_edu_ua/Et2qCpKmUPtEhJyrMurIyewB5txaytjl3S-YqVdb1AGImA?e=hsMLgH

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
До сильних сторін варто віднести те, що, по-перше, ОП відповідає викликам часу і потребі у таких фахівцях. Вона дає можливість підготувати студентів до 
діяльності у взаємоінтегрованих сферах: міжнародних економічних відносинах, міжнародному бізнесі та фінансах, що надасть можливість випускникам надалі 
продовжувати навчання в рамках магістерських програм за спеціалізаціями, а також працювати як в державних установах та наднаціональних організаціях, так й в 
міжнародних компаніях за відповідним профілем. По-друге, ОП забезпечує підготовку фахівців з широким кругозором, що є наслідком включення загально-
гуманітарних ОК у структуру навчання, а також глибокій базовій підготовці з міжнародних відносин та міжнародного права.
По-третє, більшість компонентів є інноваційними та авторськими за своїм змістом. Це є наслідком вмотивованості викладачів, поєднання наукових досягнень і 
сучасних практик у міжнародному бізнесі, торгівлі та фінансах, а також завдяки вільному володінню англійською мовою. НПП ОП регулярно проходять закордонні 
стажування, читають лекції в іноземних ЗВО, беруть участь в міжнародних конференціях та проводять спільні наукові дослідження з іноземними колегами.
По-четверте, до аудиторних занять заплановано залучення практиків  з компаній та асоціацій з різних сфер, які є партнерами ІМВ, задля забезпечення реалізації 
саме практичної спрямованості навчання.
По-п'яте, ОП передбачає можливість широкого вибору компонент, щоб реагувати на інтереси студентів та забезпечувати формування їх професійних якостей в 
одному з трьох професійних напрямів.
По-шосте, до переваг ОП варто віднести мультикультурне освітнє середовище, адже представлені студенти з 6 країн та 3 континентів. Це дозволяє їм з першого 
семестру засвоювати національні культурні особливості кожного з них, що суттєво посилить їх переваги у майбутній професійній діяльності. Така культурна 
різноманітність здобувачів освіти підвищує ефективність викладання ряду дисциплін, зокрема «Глобальні бізнес культури», «Міжнародні відносини та зовнішня 
політика». 

Слабкі сторони: 
Поки є недостатньою залученість роботодавців до реалізації освітнього процесу. 
Також іноземні студенти не представлені в органах студентського самоврядування. Це варто пов’язати з тим фактом, що за 1 семестр навчання вони не встигли 
адаптуватися. Варто очікувати їх активізації в цьому напрямку з 2-3 курсу. 
Крім того, поки є низьким рівень участі іноземних студентів у позааудиторних заходах в Інституті. 

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
Перший набір іноземних студентів у 2019 р. продемонстрував зацікавленість до цієї програми здобувачів з Азії, Африки та Латинської Америки. За 1 семестр 
навчання також було отримано 4 запити про переведення студентів з інших вузів, не дивлячись на суттєву різницю у вартості навчання між КНУ та їхніми ЗВО, що 
свідчить про перспективність цієї ОП. 
Упродовж наступних років планується здійснення ряду заходів для вдосконалення ОП та розширення кількості здобувачів освіти. Зокрема, планується активізація 
міжнародних маркетингових заходів. По-перше, передбачено оновлення та розширення інформації про ОП у системі 
https://www.bachelorsportal.com/studies/279333/international-business-commerce-and-finance.html. По-друге, розширення співпраці з міжнародними рекрутинговими 
компаніями.
В найближчій перспективі також планується врахувати положення стандарту вищої освіти за спеціальністю 292 – міжнародні економічні відносини, який вступив у 
силу 4.03.2020. 
У цілому, вбачається доцільність активнішого залучення роботодавців до реалізації освітнього процесу на ОП, в першу чергу, що стосується виробничої практики; 
сприяння викладачам у підготовці посібників англійською мовою для забезпечення відповідних дисциплін ОП.
Зараз ведуться перемовини про запровадження програми подвійного диплому з європейськими вузами-партнерами.  Також для забезпечення можливості 
продовження навчання після завершення цієї ОП передбачається запровадження магістерської програми відповідного професійного спрямування англійською 
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мовою. 

 
 
          
  

Запевнення
 
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої 
діяльності за цією освітньою програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
 
Додатки:
Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання
 

***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від імені закладу вищої освіти та за потреби надам 
документ, який посвідчує ці повноваження.
 
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
 
Інформація про КЕП
ПІБ: Бугров Володимир Анатолійович
Дата: 03.04.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній 
компонент потребує 

спеціального 
матеріально-

технічного та/або 
інформаційного 
забезпечення, 

наведіть відомості 
щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Світова економіка / 
World economy

навчальна 
дисципліна

ОК6_Syllabus World Economy Eng..pdf PDc24DOPkziDKtyDYJZAWf6aIw/v0kMKF0xbtBDufmU= проектор

Багатонаціональні 
підприємства / 
Multinational 
enterprises

навчальна 
дисципліна

ОК8_Syllabus Short MNEs. Eng.pdf cgazqH8sr+CXx/cTG34cyiqyUZsF8suyLcJYjD7RFLk= проектор

Політична економіка 
міжнародної торгівлі / 
Political economy of 
International Trade

навчальна 
дисципліна

OK05_Політ економіка міжн 
торгівлі_Заблоцька_Англійська.pdf

RgU4NuW8Qy1t+eLieAaHifGTesLSwyhh9cZYQ9c04Eo= проектор

Конкуренція на 
міжнародних ринках / 
Competition in 
International Markets

навчальна 
дисципліна

OK12_Конкуренція на міжн 
ринках_Шворак_Англійська.pdf

94DJOpKdLp4yRzQ1QKSAcrpL5wQWcENB/pAJMIDFWmg= проектор

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

навчальна 
дисципліна

OK18_Конюнктура світ товар 
ринків_Нанавов_Англійська.pdf

5yFofWkttmSnqqhnfkjLvcNlkGl562vnAC9kbEaY8Gw= проектор

Математика в бізнесі 
та фінансах/ Business 
and Financial 
Mathematics

навчальна 
дисципліна

OK23_Математика в бізнесі та 
фінансах_Чугаєв_Англійська.pdf

A14C6tYjOOVuOGcey3ONbVSewMFZo/1qDqoZwzRQ/P4= проектор

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

навчальна 
дисципліна

OK24_Основи метод досл в міжн бізн комер та 
фінан_Мазуренко_Англійська.pdf

wm0CGYUKHn9LpUPfVkbFtMYFRRXOPPPHYGd6SHDfnpA= проектор

Статистика для 
бізнесу та фінансів / 
Business and Financial 
Statistics

навчальна 
дисципліна

OK25_Статистика для бізнесу та 
фінансів_Чугаєв_Англійська.pdf

X8r2uQamlXNsX/Ioj25MZ1NWBvoyJMCcnTrzPENAQOs= проектор

Основи 
мікроекономіки / 
Principles of 
Microeconomics

навчальна 
дисципліна

ОК04_Principles of 
Microeconomics_Намонюк_Англ.pdf

EbEf5Pd8J8A/VWVKQnaB4KXqe4kmC/6sw/qJukFHYQs= проектор

Регулювання 
міжнародної торгівлі / 
Global Trade regulation

навчальна 
дисципліна

OK28_Регулювання міжн 
торгівлі_Хватов_Англійська.pdf

JreoftZe5TFHSTVU9jdUuWyuzSA+upO50b2axsqoRfo= проектор

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

навчальна 
дисципліна

OK35_Екон методи та моделі_Чугаєв_Англ.pdf JNS3JXvLah9n91tJM3zTcCgbb/CShsLbQ5itBDZTPVU= проектор

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

навчальна 
дисципліна

OK36_Торг аспекти міжн інтеграц 
угод_Русак_Англійська.pdf

AodItAhd8RInbq20htBl2xTc/qceGEcaSsStVjd1N2M= проектор

Міжнародне 
управління 
персоналом / 
International Human 
Resource Management

навчальна 
дисципліна

OK20_IHRM_Приятельчук_Англ.pdf ymQISEw614jyQjJxZYjnScqIHU+651D8qpcw+U4MyUw= проектор

Міжнародні відносини 
та світова політика / 
International Relations 
and World Politics

навчальна 
дисципліна

ОК26_МВЗП_Англ.pdf D8VfBWGCjk+9DFey/6ZKPdzVK13xb4o3LyUlZ883wE4= проектор

Міжнародне приватне 
право / International 
private law

навчальна 
дисципліна

ОК31_International Private Law_Syllabus for 
Businness 2020.pdf

cqisI3A3auBMt9SG224ctj4oYoQlOFq0+K96zWTClTU= проектор

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

навчальна 
дисципліна

OK32_Ethics&SCR_Глухова_КРИКУН_Англ.pdf JRvH3Fo47WDwikmKGy669OsidTNfAKOBgGkF5mUdA0E= проектор

Філософія / Philosophy навчальна 
дисципліна

ОК2_РНП_Philosophy_IER_full_ENG corr.pdf WFlmlbPehX5bKemniGjdw/iAfJBCEOBS3Qje3wIU70U= проектор

Мова спеціальності / 
Language of the 
Speciality

навчальна 
дисципліна

ОК39_англмов_бакалавр_МБКФ_англ.pdf xnXmY+L64q1JYQ0vakt7fVd4DYno2uEI6zEnG9azQRo=

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

навчальна 
дисципліна

OK30_Фін аналіз та матем фін 
ринків_Нанавов_Англійська.pdf

TL0VRUhTi+hhHXB87n5amYdbh55IFoFdOTdku2KtFr4= проектор

Курсова робота / 
Coursework

навчальна 
дисципліна

ОК41_Recommendations on the Coursework.pdf 3A3JM6puKQL1k7EfTDwatN01IJJ8TwRkjG4tOkjYNPY=

Основи 
макроекономіки / 
Principles of 
Macroeconomics

навчальна 
дисципліна

ОК3_Dziuba_IBCF_Macro_ENG_short.pdf Lc9mcMlE093lTDbOSQAerROzw2QJjdBEoaU0O2CCtKg= проектор

Кредитування 
міжнародної  торгівлі 

навчальна 
дисципліна

ОК38_Credit in International 
Trade_Підчоса_Англ.pdf

NC4yej7FPNEZZhjStu6sDLIoiaFO9qWNv13ym8QYPi0= проектор



/ Credit in international 
trade
Вступ до 
міжнародного 
бізнесу, комерції та 
фінансів / Introduction 
to International 
Business, Commerce 
and Finance

навчальна 
дисципліна

OK01_Inroduction_Расшивалов_Англ.pdf vQQDK7YM62KLbAHzEHczicCJeR3CLrNEgKTy1fRfcHQ= проектор

Міжнародний бізнес 
/International Business 

навчальна 
дисципліна

OK07_Int_Business_ГУМЕНЮК_Англ.pdf fwcaRLTUuOk9K3I6S/fvJOlUmfoBS64WXsB9gXvXHm8= проектор

Міжнародний 
менеджмент / 
International 
Management

навчальна 
дисципліна

OK09_Int_Management_ДМІТРІЄВ_АНГ.pdf n1hSKwiN7ddprFZ+mB+8zp3O4dVxO/uQxRPGDbVs3ys= проектор

Міжнародний 
маркетинг / 
International Marketing

навчальна 
дисципліна

OK10_International Marketing_ХМАРА_Англ.pdf Ax/tIgFq/RsUp+5NVtDXvbaJGtlOhqgCBQ7kVUzGjcY= проектор

Міжнародні фінансові 
ринки / International 
Financial Markets 

навчальна 
дисципліна

ОК11_Dziuba_IBCF_Markets_ENG_short.pdf /9bjTBPbjF7nFZtUfkYnCPbI4Q5VCTYxFi1CcU7twv4= проектор

Міжнародний 
банківський бізнес / 
International banking 
business

навчальна 
дисципліна

ОК13_Syllabus International Banking Business.pdf FecnTAtkxZ55PUCATItsfz7q3Z4t1yc55sgbnJy06ug= проектор

Міжнародний 
фінансовий 
менеджмент / 
International financial 
management

навчальна 
дисципліна

ОК14_Dziuba_IBCF_Fin_Man_ENG_short.pdf impFoZKKoljP/m5D2429tCKNoeNI64NXSff6i7H3+Hg= проектор

Страхування в 
міжнародному бізнесі 
/ Insurance in 
international business

навчальна 
дисципліна

OK15_Страхування в міжнародному 
бізнесі_Расшивалов_Англ.pdf

3uXAYJU1oorquQkoRptc+zMhnnvE7QGk5/x38eF6hu0= проектор

Українська мова / 
Ukrainian Language 

навчальна 
дисципліна

ОК40_UkrLangBig_Англ.pdf pA7IsICQu5MoaURb6RvaVjFXJfmD4qL4RdRdRcn0hWk=

Міжнародний лізинг / 
International leasing

навчальна 
дисципліна

ОК16_International Leasing_Підчоса_Англ.pdf XLqftxeMUElMB1ZwJzebk9jnV635hdOC+2BE1Wee3K0= проектор

Глобальні 
маркетингові 
стратегії / Global 
marketing strategies

навчальна 
дисципліна

OK19_Global marketing strategy_КРИКУН_Англ.pdf UyIVr6oQbBbHSVMcLE8SQWQZkiV6FMCKz7pyu99d83I= проектор

Глобальні бізнес-
культури / Global 
business cultures

навчальна 
дисципліна

OK21_Global_business_cultures_ГЛУХОВА_Англ.pdf +R87sCe5fGvyFcz3jDWvDkFgtiKNpmY2bpreR2vS+To= проектор

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

навчальна 
дисципліна

ОК22_Information Systems in Int. Business, 
Commerce and Finance_Підчоса_Англ.pdf

QC7nMsyFjA1nnDW73yfxE2aMJrVPs5c40yE+GhRqSUE= проектор

Глобальні фінанси / 
Global Finance

навчальна 
дисципліна

ОК27_Global Finance_Фаренюк_Англ.pdf uceNZv5ByEhJobzPZT59qqa6eBE24iaTQe1Xd1n/0MU= проектор

Міжнародна 
фінансова та 
управлінська 
звітність / 
International Financial 
and Managerial 
Accounting

навчальна 
дисципліна

OK29_International Fin and Managerial 
Accounting_Намонюк_Англ.pdf

NA1ICMXYyO+YxKkjffXZMMIFlMp/zh+O7Y0wPsHGft8= проектор

Управління 
міжнародними 
проектами / 
International project 
management

навчальна 
дисципліна

OK33_Int_Project_Management_Шевченко_англ.pdf 9wKJTktIbq0KHhjeuCOW0PcNDW9nidI1mRXYsRTCar4= проектор

Міжнародне 
оподаткування 
/International Taxation

навчальна 
дисципліна

ОК34_International Taxation_Намонюк_Англ.pdf amP61T7cFR6q8BfIz3P+G7i96AogPmSJGh+Iqyz0jz0= проектор

Теорії міжнародного 
бізнесу / Theories of 
International Business

навчальна 
дисципліна

ОК37_Syllabus  Short Theories of IB.Eng.pdf ilzOe6s9B+92qG1h7uvontbmYjZ6N9zfAEUx92oz+NE= проектор

Стратегічний 
менеджмент 
багатонаціональних 
підприємств / 
Multinational Strategic 
Management

навчальна 
дисципліна

ОК17_Syllabus Short Multinational Strategic 
Management.Eng.pdf

wPjlBOpYfFDGN0T82htb3duHWH0yeZsN2hMH9xJUEpA= проектор

Виробнича практика 
(переддипломна) / 
Field Practice (Pre-
Diploma Internship)

практика OK42_Виробнича практика_англ.pdf wShppVTZuvNISqKcXXHDVm+eYFauG/+J06oPrqKqG5A=

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – 
також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що їх 

викладає 
викладач на ОП 

Обґрунтування

358211 Рогач 
Олександр 
Ігорович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
доктора наук 

Д 001767, 
виданий 

22.05.1995, 
Атестат 

професора AP 
001838, 
виданий 

12.05.1998

40 Світова економіка / 
World economy

Рогач Олександр Ігорович Професор кафедри міжнародних 
фінансів Інститут міжнародних відносин Науковий ступінь: 
доктор економічних наук, спеціальність 08.00.02 – міжнародні 
економічні відносини (з 1995 року)
Вчене звання: професор, кафедра міжнародних фінансів (з 1998 
року).
Наукове стажування: Польша, Вроцлавській університет (2020),
Греція, Університет Західної Македонії, м. Козані (2017, 2018, 
2019). 

Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною (англійською) 
мовою підтверджує Свідотство перекладача з англійської мови 



(1977) 43 роки Світова економіка / World Economy

Багатонаціональні підприємства/ Multinational Enterprises

Стратегічний менеджмент багатонаціональних підприємств/ 
Multinational strategic management

Теорії міжнародного бізнесу/ Theories of International Business      
Рогач О.І. є засновником школи вивчення багатонаціональних 
підприємств в Україні, основоположником дослідження і 
викладання теорії міжнародного бізнесу. Рогач О.І. має 234 
навчальні та наукові публікації з тематики курсів Світової 
економіки, Теорії міжнародного бізнесу,  Багатонаціональних 
підприємств, Стратегічного менеджменту БНП,  зокрема:  18 
індивідуальних підручників та посібників, 10 монографій. 
Викладання курсів базується на унікальних авторських 
підручниках та монографіях Рогача О.І.:

1)  Рогач, О. І., Намонюк, В. Є., та Підчоса, О. В. (2020). 
Глобальна економіка: навчальний посібник. Київ: ІМВ КНУ. - 171 
c.

2) Рогач О. Багатонаціональні підприємства. Підручник. / 
О.Рогач. - ВПЦ Київський Університет., - К., - 2019 (31 д.а.) 430 с.

3) Рогач О. Багатонаціональні підприємства та глобальна 
економіка. Монографія. Центр навчальної літератури. 2020. 368 
с.

4) Рогач О. Еволюція теорії міжнародного руху 
підприємницького капіталу / Сучасні тенденції міжнародного 
руху капіталу. Монографія /За редакцією Рогача О.І. К.: Вид-во 
«Центр учбової літератури», 2019, – с.11-22

5) Рогач О. Теорії міжнародного бізнесу. Підручник / О.Рогач. – К. 
: ВПЦ «Київський університет», 2018.– 687 с.  

6) Рогач, О. І., Намонюк В. Є.  Світова економіка. Матеріали 
лекцій. К.: ІМВ, 2018. -200 с 
 
7) Світова економіка. Підручник / За ред. О.І. Шниркова, В.І. 
Мазуренка, О.І. Рогача. – К. : ВПЦ «Київський університет», 
2018.– 616 с. 

8) Рогач, О.І., Намонюк В. Є. Анісімова О.Ю. Світова економіка. 
Навчальний посібник. К.: ІМВ, 2016. -200 с.

9) Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis 
Development. Monograph / [Edited by E. Siskos and O. Rogach]. 
Kastoria : Technological Educational Institute (TEI) of Western 
Macedonia, 2014. – 304 p.

10)Рогач О. Транснаціональні корпорації. Підручник. / О.Рогач. - 
ВПЦ Київський Університет., - К., - 2008 (29 д.а.) 387 с.
Рогач О. Міжнародні інвестиції: теорія і практика бізнесу 
транснаціональних корпорацій. Підручник  - К., Либідь, 2005, 
720 с. 44,5 д.а.

358211 Рогач 
Олександр 
Ігорович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
доктора наук 

Д 001767, 
виданий 

22.05.1995, 
Атестат 

професора AP 
001838, 
виданий 

12.05.1998

40 Багатонаціональні 
підприємства / 
Multinational 
enterprises

Рогач Олександр Ігорович Професор кафедри міжнародних 
фінансів Інститут міжнародних відносин Науковий ступінь: 
доктор економічних наук, спеціальність 08.00.02 – міжнародні 
економічні відносини (з 1995 року)
Вчене звання: професор, кафедра міжнародних фінансів (з 1998 
року).
Наукове стажування: Польша, Вроцлавській університет (2020),
Греція, Університет Західної Македонії, м. Козані (2017, 2018, 
2019). 

Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною (англійською) 
мовою підтверджує Свідотство перекладача з англійської мови 
(1977) 43 роки Світова економіка / World Economy

Багатонаціональні підприємства/ Multinational Enterprises

Стратегічний менеджмент багатонаціональних підприємств/ 
Multinational strategic management

Теорії міжнародного бізнесу/ Theories of International Business      
Рогач О.І. є засновником школи вивчення багатонаціональних 
підприємств в Україні, основоположником дослідження і 
викладання теорії міжнародного бізнесу. Рогач О.І. має 234 
навчальні та наукові публікації з тематики курсів Світової 
економіки, Теорії міжнародного бізнесу,  Багатонаціональних 
підприємств, Стратегічного менеджменту БНП,  зокрема:  18 
індивідуальних підручників та посібників, 10 монографій. 
Викладання курсів базується на унікальних авторських 
підручниках та монографіях Рогача О.І.:

1)  Рогач, О. І., Намонюк, В. Є., та Підчоса, О. В. (2020). 
Глобальна економіка: навчальний посібник. Київ: ІМВ КНУ. - 171 
c.

2) Рогач О. Багатонаціональні підприємства. Підручник. / 
О.Рогач. - ВПЦ Київський Університет., - К., - 2019 (31 д.а.) 430 с.

3) Рогач О. Багатонаціональні підприємства та глобальна 
економіка. Монографія. Центр навчальної літератури. 2020. 368 
с.

4) Рогач О. Еволюція теорії міжнародного руху 
підприємницького капіталу / Сучасні тенденції міжнародного 
руху капіталу. Монографія /За редакцією Рогача О.І. К.: Вид-во 
«Центр учбової літератури», 2019, – с.11-22

5) Рогач О. Теорії міжнародного бізнесу. Підручник / О.Рогач. – К. 
: ВПЦ «Київський університет», 2018.– 687 с.  

6) Рогач, О. І., Намонюк В. Є.  Світова економіка. Матеріали 
лекцій. К.: ІМВ, 2018. -200 с 
 
7) Світова економіка. Підручник / За ред. О.І. Шниркова, В.І. 
Мазуренка, О.І. Рогача. – К. : ВПЦ «Київський університет», 
2018.– 616 с. 



8) Рогач, О.І., Намонюк В. Є. Анісімова О.Ю. Світова економіка. 
Навчальний посібник. К.: ІМВ, 2016. -200 с.

9) Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis 
Development. Monograph / [Edited by E. Siskos and O. Rogach]. 
Kastoria : Technological Educational Institute (TEI) of Western 
Macedonia, 2014. – 304 p.

10)Рогач О. Транснаціональні корпорації. Підручник. / О.Рогач. - 
ВПЦ Київський Університет., - К., - 2008 (29 д.а.) 387 с.
Рогач О. Міжнародні інвестиції: теорія і практика бізнесу 
транснаціональних корпорацій. Підручник  - К., Либідь, 2005, 
720 с. 44,5 д.а.

358211 Рогач 
Олександр 
Ігорович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
доктора наук 

Д 001767, 
виданий 

22.05.1995, 
Атестат 

професора AP 
001838, 
виданий 

12.05.1998

40 Стратегічний 
менеджмент 
багатонаціональних 
підприємств / 
Multinational 
Strategic 
Management

Рогач Олександр Ігорович Професор кафедри міжнародних 
фінансів Інститут міжнародних відносин Науковий ступінь: 
доктор економічних наук, спеціальність 08.00.02 – міжнародні 
економічні відносини (з 1995 року)
Вчене звання: професор, кафедра міжнародних фінансів (з 1998 
року).
Наукове стажування: Польша, Вроцлавській університет (2020),
Греція, Університет Західної Македонії, м. Козані (2017, 2018, 
2019). 

Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною (англійською) 
мовою підтверджує Свідотство перекладача з англійської мови 
(1977) 43 роки Світова економіка / World Economy

Багатонаціональні підприємства/ Multinational Enterprises

Стратегічний менеджмент багатонаціональних підприємств/ 
Multinational strategic management

Теорії міжнародного бізнесу/ Theories of International Business      
Рогач О.І. є засновником школи вивчення багатонаціональних 
підприємств в Україні, основоположником дослідження і 
викладання теорії міжнародного бізнесу. Рогач О.І. має 234 
навчальні та наукові публікації з тематики курсів Світової 
економіки, Теорії міжнародного бізнесу,  Багатонаціональних 
підприємств, Стратегічного менеджменту БНП,  зокрема:  18 
індивідуальних підручників та посібників, 10 монографій. 
Викладання курсів базується на унікальних авторських 
підручниках та монографіях Рогача О.І.:

1)  Рогач, О. І., Намонюк, В. Є., та Підчоса, О. В. (2020). 
Глобальна економіка: навчальний посібник. Київ: ІМВ КНУ. - 171 
c.

2) Рогач О. Багатонаціональні підприємства. Підручник. / 
О.Рогач. - ВПЦ Київський Університет., - К., - 2019 (31 д.а.) 430 с.

3) Рогач О. Багатонаціональні підприємства та глобальна 
економіка. Монографія. Центр навчальної літератури. 2020. 368 
с.

4) Рогач О. Еволюція теорії міжнародного руху 
підприємницького капіталу / Сучасні тенденції міжнародного 
руху капіталу. Монографія /За редакцією Рогача О.І. К.: Вид-во 
«Центр учбової літератури», 2019, – с.11-22

5) Рогач О. Теорії міжнародного бізнесу. Підручник / О.Рогач. – К. 
: ВПЦ «Київський університет», 2018.– 687 с.  

6) Рогач, О. І., Намонюк В. Є.  Світова економіка. Матеріали 
лекцій. К.: ІМВ, 2018. -200 с 
 
7) Світова економіка. Підручник / За ред. О.І. Шниркова, В.І. 
Мазуренка, О.І. Рогача. – К. : ВПЦ «Київський університет», 
2018.– 616 с. 

8) Рогач, О.І., Намонюк В. Є. Анісімова О.Ю. Світова економіка. 
Навчальний посібник. К.: ІМВ, 2016. -200 с.

9) Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis 
Development. Monograph / [Edited by E. Siskos and O. Rogach]. 
Kastoria : Technological Educational Institute (TEI) of Western 
Macedonia, 2014. – 304 p.

10)Рогач О. Транснаціональні корпорації. Підручник. / О.Рогач. - 
ВПЦ Київський Університет., - К., - 2008 (29 д.а.) 387 с.
Рогач О. Міжнародні інвестиції: теорія і практика бізнесу 
транснаціональних корпорацій. Підручник  - К., Либідь, 2005, 
720 с. 44,5 д.а.
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12.05.1998

40 Теорії міжнародного 
бізнесу / Theories of 
International 
Business

Рогач Олександр Ігорович Професор кафедри міжнародних 
фінансів Інститут міжнародних відносин Науковий ступінь: 
доктор економічних наук, спеціальність 08.00.02 – міжнародні 
економічні відносини (з 1995 року)
Вчене звання: професор, кафедра міжнародних фінансів (з 1998 
року).
Наукове стажування: Польша, Вроцлавській університет (2020),
Греція, Університет Західної Македонії, м. Козані (2017, 2018, 
2019). 

Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною (англійською) 
мовою підтверджує Свідотство перекладача з англійської мови 
(1977) 43 роки Світова економіка / World Economy

Багатонаціональні підприємства/ Multinational Enterprises

Стратегічний менеджмент багатонаціональних підприємств/ 
Multinational strategic management

Теорії міжнародного бізнесу/ Theories of International Business      
Рогач О.І. є засновником школи вивчення багатонаціональних 
підприємств в Україні, основоположником дослідження і 
викладання теорії міжнародного бізнесу. Рогач О.І. має 234 
навчальні та наукові публікації з тематики курсів Світової 
економіки, Теорії міжнародного бізнесу,  Багатонаціональних 
підприємств, Стратегічного менеджменту БНП,  зокрема:  18 
індивідуальних підручників та посібників, 10 монографій. 
Викладання курсів базується на унікальних авторських 
підручниках та монографіях Рогача О.І.:



1)  Рогач, О. І., Намонюк, В. Є., та Підчоса, О. В. (2020). 
Глобальна економіка: навчальний посібник. Київ: ІМВ КНУ. - 171 
c.

2) Рогач О. Багатонаціональні підприємства. Підручник. / 
О.Рогач. - ВПЦ Київський Університет., - К., - 2019 (31 д.а.) 430 с.

3) Рогач О. Багатонаціональні підприємства та глобальна 
економіка. Монографія. Центр навчальної літератури. 2020. 368 
с.

4) Рогач О. Еволюція теорії міжнародного руху 
підприємницького капіталу / Сучасні тенденції міжнародного 
руху капіталу. Монографія /За редакцією Рогача О.І. К.: Вид-во 
«Центр учбової літератури», 2019, – с.11-22

5) Рогач О. Теорії міжнародного бізнесу. Підручник / О.Рогач. – К. 
: ВПЦ «Київський університет», 2018.– 687 с.  

6) Рогач, О. І., Намонюк В. Є.  Світова економіка. Матеріали 
лекцій. К.: ІМВ, 2018. -200 с 
 
7) Світова економіка. Підручник / За ред. О.І. Шниркова, В.І. 
Мазуренка, О.І. Рогача. – К. : ВПЦ «Київський університет», 
2018.– 616 с. 

8) Рогач, О.І., Намонюк В. Є. Анісімова О.Ю. Світова економіка. 
Навчальний посібник. К.: ІМВ, 2016. -200 с.

9) Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis 
Development. Monograph / [Edited by E. Siskos and O. Rogach]. 
Kastoria : Technological Educational Institute (TEI) of Western 
Macedonia, 2014. – 304 p.

10)Рогач О. Транснаціональні корпорації. Підручник. / О.Рогач. - 
ВПЦ Київський Університет., - К., - 2008 (29 д.а.) 387 с.
Рогач О. Міжнародні інвестиції: теорія і практика бізнесу 
транснаціональних корпорацій. Підручник  - К., Либідь, 2005, 
720 с. 44,5 д.а.

11225 Підчоса 
Олександр 
Васильович

асистент 0 Кредитування 
міжнародної  
торгівлі / Credit in 
international trade

Підчоса О.В. має наукові публікації з тематики пов’язаної з , 
зокрема:
Pidchosa, O. (2020). MNE in World Oil and Gas Industry: Current 
State, Network Effects and Development Prospects. In Multinational 
Enterprises and Global Economy: Monograph  ed. by O. Rogach (pp. 
343-360). Kyiv: "Publishing house "Center for educational literature". 
� 368 P. (Ukrainian language)
Rogach, O., Namoniuk, V., & Pidchosa, O. (2020). Global Economy : 
Textbook. Kyiv: IIR TSNUK. � 171 p. (Ukrainian language)
Borzenko, O., Rogach, O., Pidchosa, O., & Kravchun, O. (2019) The 
Problem of Utilization of Agricultural Enterprises’ Biowaste: The LLC 
“Leader” Case Study (Zaporizhzhya Region, Ukraine). Pro-Ecological 
Restructuring of Companies : Case Studies. London: Ubiquity Press. 
2019. � 275 p. � pp.75-96. (English language)
Pidchosa O., Pidchosa L. Investment Vectors of Digital Economy 
Development / O. Pidchosa, L. Pidchosa // Current Trends of 
International Capital Flows. Monograph. / Ed. By O. Rogach – Kyiv: " 
Center for Educational Literature ", 2019. – 269 P. – pp. 195-215. 
(Ukrainian language)
Pidchosa O., Dovhosheia A. Global Insurance Industry: Peculiarities 
and Current Development Trends [Electronic source] / O. Pidchosa, 
A. Dovhosheia // International Relations, Series "Economic 
Sciences", №18 (2019). – 2019. – 20 p. – Access mode: 
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3706/3381 
(English language)
Pidchosa, L., Lyutyy, I., & Pidchosa, O. (2019). Decentralization Of 
Inter-Budget Relations: Theory, Practice, And International 
Experience. Baltic Journal of Economic Studies, 5(4), 182–196. doi: 
10.30525/2256-0742/2019-5-4-182-196 (English language)
Kushnir, V., Sursaieva, A., Karapetian, M., Pidchosa, O., & Neroda-
Berezka, K. (2019). Review of Contemporary Practice of Plastic 
Marine Pollution Abatement. Journal of Global Economy Review, 9, 
86-98. (English language)
Pidchosa O., Namonyuk V. Reshoring: Problems And Prospects /O. 
Pidchosa, V. Namonyuk // Processes of Economic Disintegration in 
the Modern World Economy : Monograph [Edited by O. Shnyrkov]. � 
Kyiv, 2018. �159 p. – pp. 136–157. (Ukrainian language)
Pidchosa, O., Kushnir, V., Sursaieva, A., & Karapetian, M. (2018). 
Scoping the Sharing Economy Concept. Journal of Global Economy 
Review,8, pp. 82-88. (English language)
Pidchosa O., Kulynych Yu. Review of Contemporary Trends of 
Foreign Direct Investments: Geographical Alocation [Electronic 
resource] / International Relations. Series "Economic sciences", � 
Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv In-tute of 
Internat. Relations, № 12, 2018. � 29 p.: Electronic Journal. � Access 
mode: 
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3666/3333. 
(English language)
Golubii I., Pidchosa O., Kushnir V. et al. Trade and Economic 
Cooperation Between Ukraine and Hong Kong: Current State and 
Perspectives [Electronic source] / [I. Golubii, O. Pidchosa, V. Kushnir 
та ін.] // International Relations, Series "Economic Sciences", №12 
(2018). – 2018. – 18 p. – Access mode: 
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3735/3406
Pidchosa O., SLozko O. (2017). The Solidarity Economy: A Review Of 
The Concept And Results. In e. b. Filipenko, A Social and Solidarity 
Economy: The Ukrainian Choice (pp. 18-34). Newcastle upon Tyne: 
Cambridge Scholars Publishing, 2017 p. (English language)
Pidchosa O., Karapetian M., Kushnir V., Sursaieva A. Utilization of 
Renewable Natural Resources within the Framework of the Green 
Building Concept. [Electronic resource] / International Relations. 
Series "Economic sciences", � Kyiv: Taras Shevchenko National 
University of Kyiv In-tute of Internat. Relations, № 10, 2017. � 23 p.: 
Electronic Journal. � Access mode: 
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3155/2831 
(English language)
Pidchosa O., Seliukov V., Bortovska N., Innovative Technologies for 
Sustainable Development of the Aral Sea Region / O. Pidchosa, V. 
Seliukov, N. Bortovska, // [Electronic resource] / International 
Relations. Series "Political sciences", Kyiv: Taras Shevchenko 
National University of Kyiv In-tute of Internat. Relations, – № 16. – 
2017. �17 p.: Electronic Journal. � Access mode: 
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3273/2949 
(Ukrainian language)
Nagurskyi O., Volik O., Yevtyfieiev V., Pidchosa O. (2017). 
Development of the Fergana Cluster within Formation of the Global 
Transportation Cluster System. Journal of Global Economy Review, 7. 
pp. 74-83. (English language)
Pidchosa O., Rogach O., Shkrabaliuk I. (2016) Review of China’s 
Agricultural Policy: Biofuels Development and Implications. Journal of 
Global Economy Review, 5(1). pp. 64-74. (English language)
Pidchosa O., Bachynsky O., Vylinska O., Kuzmenko B. (2016) 
Problem of Marine Oil Pollution and Prospects of its Solution. Journal 
of Global Economy Review, 5. pp. 77-85. (English language)
Pidchosa O., Pidchosa L. Development of Insurance Marketing in 
Ukraine : Scientific Edition / L. Pidchosa, O. Pidchosa. � Prague : 
Coretex CZ SE, 2016. � 100 p. (English language)



Pidchosa O. The Features of Current Stage of Transnatiaonalizaton 
of World Oil and Gas Industry : Monograph / О. Pidchosa � 
Zaporizhzhia : LLC Scientific Publishing Company «Іnter-М», 2015. � 
264 p. (Ukrainian language)
Pidchosa O., Rogach O., Shkrabaliuk I. (2015, May) Review of Chinas 
Agricultural Policy: Food Security (2015). Journal of Global Economy 
Review, 2(1), 82-90. (English language)
Rogach O., Pidchosa O., Shkrabaliuk I. (2015, September) Review of 
China’s Agricultural Policy: New Developments in Food Security 
(2015). Journal of Global Economy Review, 3(1), 70-75. (English 
language)
Pidchosa O., Onopko M., Neroda-Berezka K. (2015) Food Security: 
the Quest for Sustainable Policies. Journal of Global Economy 
Review, 4(1), pp. 65-70. (English language)
Fundamentals of International Finance : Textbook. 2nd Edition / O. 
Rogach, O. Pidchosa, I. Pouzanov, S. Tsyganov and others. / Edited 
by O. Rogach – Кyiv : Publishing center "Kyiv University", 2014. – 
442 p. (Ukrainian language)
Terminological Ukrainian-Russian-English Dictionary-Reference Book 
of a International Finance Expert : Study Letter / М. Gamov, А. 
Yegorov, Т. Pavlyuk, О.Pidchosa, О. Sarnatsky / � Zaporizhzhia : LLC 
Scientific Publishing Company «Іnter-М», 2013. – 266 p. 
Підчоса О.В. брав участь у наукових заходах, присвячених 
тематиці лекційних курсів, зокрема:
1) Наук.-практ. конф. «Діджиталізація сучасної системи 
міжнародних економічних відносин» (м. Київ, 21.11.19 р.). 
Доповідь на тему: «Цифровізація операцій нафтогазових БНП». 
Тези опубліковано.
2) 3rd Annual Int. Forum «Creative Ukraine» (Kyiv, 14-15.11.19).
3) Int. Conf. «Geoeconomic Challenges for G7 Countries» (Kyiv, 
03.10.19). Presentation on the topic: “Reshoring Policy: Approaches 
of G7 Member Countries”. Abstract published.
4) Seminar on Cooperation Between the Fashion Industry of Kyiv and 
the Garment Industry Supply Chain of Humen of Dongguan city in 
China (Hong Kong, China, 24.07.19). Presentation on the topic: 
“Results of Survey of Kyiv Fashion Industry”.
5) 4th Annual Monaco Energy Security Forum “Energy Security for 
the future: Post-election order: EU – UA – New challenges” (Monaco, 
Monte Carlo, 31.05.19).
6) Всеукр. наук.-практ. конф. «Теоретико-методологічні 
трансформації економічної науки у ХХІ ст.: перспективи нової 
парадигми» (м. Київ, 28-29.05.19 р.). Доповідь на тему: 
«Загальний огляд основних видів транспортних зв'язків між 
Європою та Азією: роль країн Східної Європи, що не входять до 
ЄС». Тези опубліковано.
7) ІІІ Українсько-китайський форум стратегічного партнерства 
«Один пояс, один шлях» (м. Київ, 23.05.19 р.). Доповідь на тему: 
«Співробітництво ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка з китайськими 
вишами-партнерами».
8) IX Міжн. наук.-практ. конф. “Добробут націй в умовах 
глобальної нестабільності” (м. Одеса, 19-20.04.19 р.). Доповідь 
на тему: «Особливості розвитку цифрової економіки». Тези 
опубліковано.
9) Jean Monnet Conf. Asia, Europe and the Quest for Connectivity: 
Interests and Strategies in a Changing Global Environment (Bochum, 
Germany, 8-9.04.19). Presentation on the topic: “The Role of non-EU 
East European Countries in Asia-Europe Connectivity”. Abstract 
published.
10) 2018 Int. Symp. on "Belt and Road" Initiative for Think Tank 
Network for "16+3 "(Harbin, China, 14-18.10.18). Presentation on 
the topic: “Trade between China and Ukraine”.
11) Silk Road Series – Seminar on China-Ukraine trade and more 
(Hong Kong, China, 29.09.18). Presentation on the topic: “Economic 
and Investment Cooperation between Ukraine and Hong Kong”.
12) ХV Міжн. наук.-практ. конф. «Світові тенденції та 
перспективи розвитку фінансової системи України» (м. Київ, 25-
26.09.18 р.). Доповідь на тему: “Effective financial control over the 
use of community financial resources”. Тези опубліковано.
13) Young Eurasian Forum 2018 on transboundary energy relations: 
Promoting cooperation and addressing conflict (Bochum, Germany, 
25-27.07.18).
14) Досл. конф. «Взаємодія фіскальної та монетарної політики» 
(м. Київ, 31.05-01.06.18 р.).
15) Кругл. ст. «Оценка и перспектива ситуации на Корейском 
полуострове» (м. Київ, 25.05.18 р.).
16) VІІІ Міжн. наук.-практ. конф. “Добробут націй в умовах 
глобальної нестабільності” (м. Одеса, 20-21.04.18 р.). Доповідь 
на тему: «Нова індустріальна революція: вплив на енергетичний 
сектор». Тези опубліковано.
17) Int. Sci. and Pract. Conf. “Interests of Ukraine in Asia” (Kyiv, 
18.04.18). Presentation on the topic: “Prospects for Export 
Development of Ukrainian Agricultural Goods to China and India”. 
Abstract published.
18) Workshop in the project “Trilateral Partnerships” (Mannheim, 
Strasbourg, Germany, France, 21-28.01.18). Presentation on the 
topic: “Technology Transfer in Post-Socialist Biotech Clusters”.
19) NBU Open Research Seminar: “Designing a Simple Loss Function 
for Central Banks: Does a Dual Mandate Make Sense?” (Kyiv, 
06.11.17).
20) Міжн. наук.-практ. конф. «Процеси економічної дезінтеграції 
в сучасному світовому господарстві» (м. Київ, 27.10.17 р.). 
Доповідь на тему: «Решоринг: проблеми і перспективи». Тези 
опубліковано.
21) Міжн. наук.-практ. конф. «Геостратегічні пріоритети україни 
в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах» 
(м. Київ, 19.10.17 р.). Доповідь на тему: «Перспективи 
розбудови міжнародної кооперації в рамках біотехнологічного 
кластеру економіки України». Тези опубліковано.
22) Українсько-Китайський форум з економічного 
співробітництва (м. Київ, 9-10.10.17 р.). Доповідь на тему: 
«Проблеми та перспективи розвитку біотехнологій в Україні».
23) Int. Research Conf. “GSOM Emerging Markets Conference-2017” 
(St. Petersburg, Russia, 5-7.10.2017). Presentation on the topic: 
“Technology Transfer in Post-Socialist Biotech Clusters: A 
Comparative Study of Central Siberia and Rhine-Neckar”. Abstract 
published.
24) Youth Summit on Global Governance (Astana, 
Kazakhstan,11.07.17).
25) 2nd Erasmus+ Int. Stuff Week (Nicosia, Cyprus, 19-22.06.17).
26) Int. Summer School in Peace and Conflict Studies (Nicosia, 
Cyprus, 18-20.06.17). Presentation on the topic: “Global Oil & Gas 
Industry: Fundamentals”.
27) The Annual Research Conf. of the National Bank of Ukraine “The 
Role of the Central Bank in Economic Development” (Kyiv, 18-
19.05.17).
28) Досл. семін. «Практичні аспекти формулювання та реалізації 
монетарної політики» (м. Київ, 17-18.05.17 р.).
29) Round Table “Students Conf. on Business Literature Vol. 2” 
(Kyiv, 11.05.17).
30) Sci. Sem. «Energy Diplomacy what it mean for Ukraine» (Kyiv, 
25.04.17).
31) III Міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку 
світових фінансів» (м.Київ, 30.03.17 р.). Доповідь на тему: 
«Eurozone in 2017: Unpredictable Instability». Тези опубліковано. 
32) III Наук.-прак. кр. ст. «Віртуалізація світової економіки: нові 
підходи до конкурентної боротьби» (м.Київ, 16.03.17 р.). 
Доповідь на тему: «Success of Turkey in the development of 
energy sector: roadmap for Ukraine». Тези опубліковано.
33) Sci. Sem. Think out of the present: How Future Trends Inspire 
Innovations (Kyiv, 01.03.17).



34) Workshop in the project “Trilateral Partnerships” (Mannheim, 
Germany, 30.01.16-03.02.17). Presentation on the topic: “SMEs and 
University Entrepreneurs; as an example: Biotechnology”.
35) Winter School “The Productivity of Agrarian Sector and World 
Food Problem” (Kyiv, 27.01.17). Presentation on the topic: 
“Genetically Modified Organisms: the debate continues ...”.
36) Кругл. ст. «Украинско-китайские отношения в рамках 
концепции «Один пояс – один путь: история, реальность и 
перспективы» (г. Киев, 17.11.16 р.). Выступление на тему: 
«Перспективы расширения сотрудничества Украины и КНР в 
агроиндустриальном секторе». Тезисы опубликованы.
37) Int. Congr. of Management, Economy And Policy (Istanbul, 
Turkey, 26-27.11.16). Presentation on the topic: “Success of Turkey 
in the Development of Energy Sector: Roadmap for Ukraine”.
38) EBA Annual General Membership Meeting (Kyiv, 15.11.16).
39) Zero Conf. � Universities to reduce corruption in public sector 
(Kyiv, 03.09.16).
40) Youth 20 China 2016 «Youth Innovation for Our Shared Vision» 
(Shanghai, China, 27-28.07.16).
41) VІ Міжн. наук.-практ. конф. “Добробут націй в умовах 
глобальної нестабільності” (м. Одеса, 22-23.04.16). Доповідь на 
тему: «Первинний сектор світової еекономіки: шляхи оптимізації 
функціонування в умовах скорочення ресурсів». Тези 
опубліковано.
42) Int. sci. conf. «Modern Transformation of Economics and 
Management in the Era of Globalization» (Klaipeda, Lithuania, 
29.01.16). Доповідь на тему: «Нова ресурсна революція: початок 
структурних змін в глобальній економіці». Тези опубліковано.
43) Міжн. симп. «Соціальна та економічна солідарність – 
український вибір» (м.Київ, 28.01.16 р.). Доповідь на тему: 
«Solidarity economy: a concept overview». Тези опубліковано.
44) II Міжн. наук.-практ. конф. «Підвищення стійкості економіки 
в умовах геоекономічної нестабільності: національний та 
глобальний виміри» (м.Київ, 05.11.15 р.). Доповідь на тему: 
«Китай в прогнозах развития мировой торговли 
сельскохозяйственной продукцией». Тези опубліковано.
45) Наук. конф. «Геостратегічні пріоритети України в політичній, 
економічній, правовій та інформаційній сферах» (м. Київ, 
15.10.15 р.). Доповідь на тему: «Стратегія продовольчої безпеки 
Китаю: державна політика підтримки сільського господарства». 
Тези опубліковано.
46) II Міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми і перспективи 
розвитку світової економіки і міжнародних економічних 
відносин» (м. Київ, 08.10.15 р.). Доповідь на тему: «Стратегия 
продовольственной безопасности Китая: инструменты 
содействия развитию международной торговли». Тези 
опубліковано.
47) Бізн.-форум “Україно-норвезькі бізнес-можливості: аграрний 
сектор” (м. Київ, 20.05.15 р.).
48) PRORES Final Conf. “Company’s Restructuring – towards 
ecological jobs” (Szczecin, Poland, 15.05.15 р.). Presentation on the 
topic: “Challenges and Prospects of Ukrainian Agribusiness in the 
Current Economic Conditions”.
49) V Міжн. наук.-практ. конф. «Добробут націй в умовах 
глобальної нестабільності» (м. Одеса 24-25.04.15 р.). Доповідь 
на тему: «Продовольственная стратегия Китая: современные 
императивы». Тези опубліковано.
50) Наук. конф. «Міжнародна економіка: стратегії глобальних 
акторів» (м. Київ 26.03.15 р.). Доповідь на тему: «Обзор 
мирового рынка сельскохозяйственной продуции: основные 
тенденции». Тези опубліковано.
51) Наук. конф. «Підвищення стійкості економіки в умовах 
геоекономічної нестабільності: національний та глобальний 
виміри» (м. Київ, 26.02.15 р.). Доповідь на тему: «Відносини між 
штаб-квартирою і дочірніми компаніями в якості заснованого на 
знаннях детермінанту стратегічної конфігурації мережі ТНК». 
Тези опубліковано.
Підчоса О.В. є організатором та співорганізатором наукових 
заходів, на які запрошуються здобувачі вищої освіти, зокрема:
1. Член організаційного комітету International Congress of Islamic 
Economy, Finance and Ethics, 28-29.10.19, Istanbul, Turkey.
2. Модератор секції «Міжнародні фінанси» в рамках 
Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2019», 
6.03.19 р. Київ, ІМВ КНУ. 
3. Модератор секції «Міжнародні фінанси» в рамках 
Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 
відносин 2018», 25.10.18 р. Київ, ІМВ КНУ. 
4.  Модератор секції «Міжнародні фінанси» в рамках 
Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2018» 
29.03.18 р. Київ, ІМВ КНУ.
5. Модератор секції «Міжнародні фінанси» в рамках 
Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 
відносин 2017», 26.10.17 р. Київ, ІМВ КНУ.
6. Член оргкомітету International Conference on Science Education 
and Technology Innovations (SCIETI 2017), Cambridge International 
Academics, 11-12.11.17, Dubai, UAЕ.
7. Член оргкомітету III Міжнародної науково-практичної 
конференції «Проблеми і перспективи розвитку світової 
економіки і міжнародних економічних відносин», 30.09.17, м. 
Київ.
8. Член оргкомітету III Міжнародної науково-практичної 
конференції «Підвищення стійкості економіки в умовах 
геоекономічної нестабільності: національний та глобальний 
виміри», 27.10.17, м. Київ.
9. Член оргкомітету III Міжнародної науково-практичної 
конференції «Сучасні тенденції розвитку світових фінансів», 
30.03.17, м. Київ.
10. Член оргкомітету III Науково-практичного круглого столу 
«Глобальні соціально-економічні трансформації в ХХІ столітті», 
13.10.17, м. Київ.
11. Член оргкомітету III Науково-практичного круглого столу 
«Віртуалізація світової економіки: нові підходи до конкурентної 
боротьби», 16.03.17, м. Київ.
12. Модератор секції «Міжнародні фінанси» в рамках 
Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2017». 
30.03.17 р. Київ, ІМВ КНУ.
13. Модератор секції «Міжнародні фінанси» в рамках 
Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 
відносин 2016». 27.10.16 р. Київ, ІМВ КНУ.
14. Участь в організації та роботі студентського наукового 
гуртка «Міжнародні фінанси» з 2016 року.
15. Член оргкомітету II Міжнародної науково-практичної 
конференції «Україна-ЄС: розвиток взаємодії в умовах новітніх 
викликів», 18.02.16, м. Київ.
16. Член оргкомітету II Міжнародної науково-практичної 
конференції «Проблеми і перспективи розвитку світової 
економіки і міжнародних економічних відносин», 08.10.15, м. 
Київ.
17. Член оргкомітету II Міжнародної науково-практичної 
конференції «Підвищення стійкості економіки в умовах 
геоекономічної нестабільності: національний та глобальний 
виміри», 05.11.15, м. Київ.
18. Член оргкомітету II Міжнародної науково-практичної 
конференції «Міжнародна економіка: стратегії глобальних 



акторів», 03.12.15, м. Київ.
19. Член оргкомітету II Науково-практичного круглого столу 
«Глобальні соціально-економічні трансформації в ХХІ столітті», 
22.10.15, м. Київ.
20. Член оргкомітету II Науково-практичного круглого столу 
««Центри сили» в світовій економіці: конкуренція або 
співробітництво», 17.12.15, м. Київ.
21. Член оргкомітету II Науково-практичного круглого столу 
«Віртуалізація світової економіки: нові підходи до конкурентної 
боротьби», 25.02.16, м. Київ.
22. Модератор секції «Міжнародні фінанси» в рамках 
Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 
відносин 2015». 22.10.15 р. Київ, ІМВ КНУ.
Підчоса О.В. популяризує наукові здобутки з тематики 
міжнародних економічних відносин, зокрема:
1. Прочитав лекцію для учасників «Школи молодого 
українського дипломата», ІМВ КНУ, на тему : «Індустрія 4.0: 
формування нової економіки», 16.11.19 р.
2. Провів серію англомовних лекцій «Basics of the New Resource 
Revolution» для переможців секції «Економіка» Малої академії 
наук. Міжнародний центр дитячоı ̈науковоı ̈творчості 
«ManLabCamp», м. Киıв̈, Пуща-Водиця (18.09.17).
Підчоса О.В. виступав офіційним опонентом на захистах 
дисертацій:
1. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Буніна С.В.  
«Розвиток світового ринку страхових послуг в умовах 
глобальної конкуренції», на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, Харків, 
29.06.19.
2. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Бондаренко М.І. 
«Розвиток світового інвестиційного ринку в умовах глобальних 
трансформацій», на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, Харків, 
04.06.19.
3. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Музиченко М.В. 
«Диверсифікація ринку природного газу ЄС в контексті 
забезпечення енергетичної безпеки», на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 
– світове господарство і міжнародні економічні відносини, 
Харків, 30.06.18.
4. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Гурмак В.М. 
«Транснаціональний фактор модернізації економіки Республіки 
Корея», на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 
наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і 
міжнародні економічні відносини, Київ, 22.05.18. 
5. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Чичиної О.А. 
«Енергетичні ресурси як чинник розвитку світового 
господарства», на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, Харків, 
30.06.17.
6. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Семенової Д.С. 
«Розвиток глобального ринку енергетичних ресурсів», на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні 
економічні відносини, Харків, 28.04.16.
Підчоса О.В. виступав рецензентом дисертаційних робіт:
1. Рецензент дисертаційної роботи Баллака Е. «Економічна 
інтеграція країн-членів Ліги Арабських Держав в умовах 
трансформації регіонального простору» на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії за спеціальністю 292 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, Київ 2020.
2. Рецензент дисертаційної роботи Хмари О.П. «Розвиток 
міжнародних виробничих мереж оборонно-промислових 
комплексів розвинених країн» на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, Київ 2019.
3. Рецензент дисертаційної роботи Пашаєва Т. «Інструменти 
фінансової підтримки регіонального економічного розвитку в 
ЄС» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 
наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і 
міжнародні економічні відносини, Київ 2019.
Рецензент дисертаційної роботи Суровцева О.О. «Вплив 
соціальних мереж на систему маркетингових комунікацій 
міжнародних компаній (МК)» на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, Київ 2016.
Підчоса О.В. брав участь у міжнародних наукових проектах:
1. PMI Project "Interdependence Between Illegal Trade in Tobacco 
and Corruption, Money Laundering and Organized Crime". November 
2019-January 2020.
2. Research project «Technology Transfer in Post-Socialist 
Economies � The Case of Ukraine and Russia in Comparison with 
East Germany and Poland» 2016-2018.
3. PRORES Project (Pro-ecological restructuring for job) (Lithuania, 
Poland, Ukraine), European Union Seventh Framework Programme, 
2011-2015.
Підчоса О.В. був залучений до міжнародної експертизи:
1. Member of international expert and advisory group for PhD 
Workshops «The political economy of Euro-Asian energy relations» 
under «Young Eurasian Forum 2018 on Transboundary Energy 
Relations: Promoting Cooperation and Addressing Conflict», (Ruhr-
Universität Bochum, Bochum, Germany, 2018).
2. Member of the YICGG Board of Judges, Shanghai, China, since 
05.2018.
3. Jury member «Youth Innovation Competition on Global 
Governance 2017» (Astana, Kazakhstan), 07-12.07.2017.
4. Jury member «Youth Innovation Competition on Global 
Governance 2016» (Shanghai, China), 25-29.07.2016.
Jury member «Youth Innovation Competition on Global Governance 
2015» (Milan, Italy), 18-20.08.2015.
Підчоса О.В. брав участь у наступних дослідницьких проектах:
1. Дослідження страхового ринку міста Запоріжжя, 2008-2011 
роки;
2. Перспективи експорту української органічної 
сільськогосподарської продукції до ЄС, 2009;
3. Огляд лакофарбової промисловості України: сучасні тенденції 
та перспективи розвитку, 2013 рік;
4. Зовнішні загрози безпеки як виклик для сталого розвитку 
України, 2014;
5. Соціально-економічні ефекти перетворення органічних 
відходів в енергію та добрива у міні-біогазових установках, 
2014;
6. Методологічні рамки оцінки ризиків стійкості об’єктів 
критичної інфраструктури в умовах зовнішніх загроз безпеки 
України, 2014;
7. Інвестиційний потенціал розвитку нуклеусної свиноферми 
для 300 племінних свиноматок рівня GGP, 2015
8. Інвестиційний потенціал впровадження лінії грануляції та 
пакування комбікормів для домашніх тварин та птиці для МСП, 
2015;
9. Огляд експорту сільськогосподарської продукці України до 
Китаю: перспективи розвитку, 2015 рік;
10. Case-study «Утилізація біогазу сільськогосподарських 
біовідходів ТОВ «Лідер» для виробництва електроенергії та 
опалення, 2015 рік;
11. Огляд біотехнологічного кластеру м. Київ, 2018;



12. Огляд індустрії моди м. Києва, 2019;
13. Оцінка інвестиційного та експортного потенціалу 
виробництва баранини в Україні, 2019;
Оцінка перспектив запровадження обмежень імпорту 
поліетилену в Україну, 2019;
Підчоса О.В. є членом професійних об’єднань:
1. Член Вищої ради УАЕМ з 29.06.17
2. Віце-президент УАЕМ 2012-2014
3. Член виконавчого комітету УАЕМ 2011-2012
4. Член Київського наукового клубу «Синергія» з 2010 року.
5. Член ВГО «Українська асоціація економістів-міжнародників» 
(УАЕМ) з 2009 року.
Підчоса О.В. здійснював керівництво науковою роботою 
студентів в рамках підготовки та участі у міжнародних 
змаганнях:
1. Підготовка команди ІМВ до фіналу міжнародного бізнес-
чемпіонату Future Leaders’ League від Unilever, 08-12.04.19 р., 
Лондон.
2. Наукове керівництво команди студентів в рамках підготовки 
та участі у Case-Study АВК (тема: «АВК: аналіз нового 
експортного напрямку»), 30.11-08.12.19 р. (1 команда 1 місце).
3. Підготовка команд студентів ІМВ (3 команди) для участі 
«Summit of Youth Innovation Competition on Global Governance 
2019», тема заходу: “Oceans, Rivers and Lakes: Global Water 
Preservation, Utilization and Development”, Джакарта, Індонезія, 
15-18 Липня, 2019. (1 команда 1 місце).
4. Підготовка команд студентів ІМВ (3 команди) для участі 
«Summit of Youth Innovation Competition on Global Governance 
2018», тема заходу: “Rural Revitalization: Green Development, 
Innovation &Sharing Economy”, Шанхай, КНР, 15-22 Липня, 2018. 
(1 команда 1 місце).
5. Підготовка команд студентів ІМВ (4 команди), робота в якості 
судді в «Summit of Youth Innovation Competition on Global 
Governance», тема заходу: “Future Energy and Sustainable 
Infrastructure” в рамках World Exppo 2017, Астана, Казахстан, 
07-11 Липня, 2017. (1 команда 1 місце).
6. Підготовка команд студентів ІМВ (6 команд), робота в якості 
судді змагань для участі в «Summit of Youth Innovation 
Competition on Global Governance», тема заходу: “Sustainable 
Development Goals: Common Agenda, Plural Approaches”, Шанхай, 
Китай, 01-05 Серпня, 2016. (2 команди 1 місце).
7. Участь в підготовці команди аспірантів ІМВ для участі в 
«Summit of Youth Innovation Competition on Global Governance», 
Мілан, Італія, 18-20 Серпня, 2015. (1 місце).
Підготовка до участі у конкурсі для молодих вчених НАН 
України (Відділення Економіки) наукової роботи студентки 1-го 
курсу магістратури Баранової Ю.М. (2 місце), 2014 р.
Підчоса О.В. у 2013 році займав посаду заступника 
відповідального секретаря приймальної комісії (по 
магістерським програмам) Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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Підчоса О.В. має наукові публікації з тематики пов’язаної з , 
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аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2017». 
30.03.17 р. Київ, ІМВ КНУ.
13. Модератор секції «Міжнародні фінанси» в рамках 
Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 
відносин 2016». 27.10.16 р. Київ, ІМВ КНУ.
14. Участь в організації та роботі студентського наукового 
гуртка «Міжнародні фінанси» з 2016 року.
15. Член оргкомітету II Міжнародної науково-практичної 
конференції «Україна-ЄС: розвиток взаємодії в умовах новітніх 
викликів», 18.02.16, м. Київ.
16. Член оргкомітету II Міжнародної науково-практичної 
конференції «Проблеми і перспективи розвитку світової 



економіки і міжнародних економічних відносин», 08.10.15, м. 
Київ.
17. Член оргкомітету II Міжнародної науково-практичної 
конференції «Підвищення стійкості економіки в умовах 
геоекономічної нестабільності: національний та глобальний 
виміри», 05.11.15, м. Київ.
18. Член оргкомітету II Міжнародної науково-практичної 
конференції «Міжнародна економіка: стратегії глобальних 
акторів», 03.12.15, м. Київ.
19. Член оргкомітету II Науково-практичного круглого столу 
«Глобальні соціально-економічні трансформації в ХХІ столітті», 
22.10.15, м. Київ.
20. Член оргкомітету II Науково-практичного круглого столу 
««Центри сили» в світовій економіці: конкуренція або 
співробітництво», 17.12.15, м. Київ.
21. Член оргкомітету II Науково-практичного круглого столу 
«Віртуалізація світової економіки: нові підходи до конкурентної 
боротьби», 25.02.16, м. Київ.
22. Модератор секції «Міжнародні фінанси» в рамках 
Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 
відносин 2015». 22.10.15 р. Київ, ІМВ КНУ.
Підчоса О.В. популяризує наукові здобутки з тематики 
міжнародних економічних відносин, зокрема:
1. Прочитав лекцію для учасників «Школи молодого 
українського дипломата», ІМВ КНУ, на тему : «Індустрія 4.0: 
формування нової економіки», 16.11.19 р.
2. Провів серію англомовних лекцій «Basics of the New Resource 
Revolution» для переможців секції «Економіка» Малої академії 
наук. Міжнародний центр дитячоı ̈науковоı ̈творчості 
«ManLabCamp», м. Киıв̈, Пуща-Водиця (18.09.17).
Підчоса О.В. виступав офіційним опонентом на захистах 
дисертацій:
1. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Буніна С.В.  
«Розвиток світового ринку страхових послуг в умовах 
глобальної конкуренції», на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, Харків, 
29.06.19.
2. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Бондаренко М.І. 
«Розвиток світового інвестиційного ринку в умовах глобальних 
трансформацій», на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, Харків, 
04.06.19.
3. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Музиченко М.В. 
«Диверсифікація ринку природного газу ЄС в контексті 
забезпечення енергетичної безпеки», на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 
– світове господарство і міжнародні економічні відносини, 
Харків, 30.06.18.
4. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Гурмак В.М. 
«Транснаціональний фактор модернізації економіки Республіки 
Корея», на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 
наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і 
міжнародні економічні відносини, Київ, 22.05.18. 
5. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Чичиної О.А. 
«Енергетичні ресурси як чинник розвитку світового 
господарства», на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, Харків, 
30.06.17.
6. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Семенової Д.С. 
«Розвиток глобального ринку енергетичних ресурсів», на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні 
економічні відносини, Харків, 28.04.16.
Підчоса О.В. виступав рецензентом дисертаційних робіт:
1. Рецензент дисертаційної роботи Баллака Е. «Економічна 
інтеграція країн-членів Ліги Арабських Держав в умовах 
трансформації регіонального простору» на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії за спеціальністю 292 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, Київ 2020.
2. Рецензент дисертаційної роботи Хмари О.П. «Розвиток 
міжнародних виробничих мереж оборонно-промислових 
комплексів розвинених країн» на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, Київ 2019.
3. Рецензент дисертаційної роботи Пашаєва Т. «Інструменти 
фінансової підтримки регіонального економічного розвитку в 
ЄС» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 
наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і 
міжнародні економічні відносини, Київ 2019.
Рецензент дисертаційної роботи Суровцева О.О. «Вплив 
соціальних мереж на систему маркетингових комунікацій 
міжнародних компаній (МК)» на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, Київ 2016.
Підчоса О.В. брав участь у міжнародних наукових проектах:
1. PMI Project "Interdependence Between Illegal Trade in Tobacco 
and Corruption, Money Laundering and Organized Crime". November 
2019-January 2020.
2. Research project «Technology Transfer in Post-Socialist 
Economies � The Case of Ukraine and Russia in Comparison with 
East Germany and Poland» 2016-2018.
3. PRORES Project (Pro-ecological restructuring for job) (Lithuania, 
Poland, Ukraine), European Union Seventh Framework Programme, 
2011-2015.
Підчоса О.В. був залучений до міжнародної експертизи:
1. Member of international expert and advisory group for PhD 
Workshops «The political economy of Euro-Asian energy relations» 
under «Young Eurasian Forum 2018 on Transboundary Energy 
Relations: Promoting Cooperation and Addressing Conflict», (Ruhr-
Universität Bochum, Bochum, Germany, 2018).
2. Member of the YICGG Board of Judges, Shanghai, China, since 
05.2018.
3. Jury member «Youth Innovation Competition on Global 
Governance 2017» (Astana, Kazakhstan), 07-12.07.2017.
4. Jury member «Youth Innovation Competition on Global 
Governance 2016» (Shanghai, China), 25-29.07.2016.
Jury member «Youth Innovation Competition on Global Governance 
2015» (Milan, Italy), 18-20.08.2015.
Підчоса О.В. брав участь у наступних дослідницьких проектах:
1. Дослідження страхового ринку міста Запоріжжя, 2008-2011 
роки;
2. Перспективи експорту української органічної 
сільськогосподарської продукції до ЄС, 2009;
3. Огляд лакофарбової промисловості України: сучасні тенденції 
та перспективи розвитку, 2013 рік;
4. Зовнішні загрози безпеки як виклик для сталого розвитку 
України, 2014;
5. Соціально-економічні ефекти перетворення органічних 
відходів в енергію та добрива у міні-біогазових установках, 
2014;
6. Методологічні рамки оцінки ризиків стійкості об’єктів 
критичної інфраструктури в умовах зовнішніх загроз безпеки 
України, 2014;
7. Інвестиційний потенціал розвитку нуклеусної свиноферми 
для 300 племінних свиноматок рівня GGP, 2015
8. Інвестиційний потенціал впровадження лінії грануляції та 



пакування комбікормів для домашніх тварин та птиці для МСП, 
2015;
9. Огляд експорту сільськогосподарської продукці України до 
Китаю: перспективи розвитку, 2015 рік;
10. Case-study «Утилізація біогазу сільськогосподарських 
біовідходів ТОВ «Лідер» для виробництва електроенергії та 
опалення, 2015 рік;
11. Огляд біотехнологічного кластеру м. Київ, 2018;
12. Огляд індустрії моди м. Києва, 2019;
13. Оцінка інвестиційного та експортного потенціалу 
виробництва баранини в Україні, 2019;
Оцінка перспектив запровадження обмежень імпорту 
поліетилену в Україну, 2019;
Підчоса О.В. є членом професійних об’єднань:
1. Член Вищої ради УАЕМ з 29.06.17
2. Віце-президент УАЕМ 2012-2014
3. Член виконавчого комітету УАЕМ 2011-2012
4. Член Київського наукового клубу «Синергія» з 2010 року.
5. Член ВГО «Українська асоціація економістів-міжнародників» 
(УАЕМ) з 2009 року.
Підчоса О.В. здійснював керівництво науковою роботою 
студентів в рамках підготовки та участі у міжнародних 
змаганнях:
1. Підготовка команди ІМВ до фіналу міжнародного бізнес-
чемпіонату Future Leaders’ League від Unilever, 08-12.04.19 р., 
Лондон.
2. Наукове керівництво команди студентів в рамках підготовки 
та участі у Case-Study АВК (тема: «АВК: аналіз нового 
експортного напрямку»), 30.11-08.12.19 р. (1 команда 1 місце).
3. Підготовка команд студентів ІМВ (3 команди) для участі 
«Summit of Youth Innovation Competition on Global Governance 
2019», тема заходу: “Oceans, Rivers and Lakes: Global Water 
Preservation, Utilization and Development”, Джакарта, Індонезія, 
15-18 Липня, 2019. (1 команда 1 місце).
4. Підготовка команд студентів ІМВ (3 команди) для участі 
«Summit of Youth Innovation Competition on Global Governance 
2018», тема заходу: “Rural Revitalization: Green Development, 
Innovation &Sharing Economy”, Шанхай, КНР, 15-22 Липня, 2018. 
(1 команда 1 місце).
5. Підготовка команд студентів ІМВ (4 команди), робота в якості 
судді в «Summit of Youth Innovation Competition on Global 
Governance», тема заходу: “Future Energy and Sustainable 
Infrastructure” в рамках World Exppo 2017, Астана, Казахстан, 
07-11 Липня, 2017. (1 команда 1 місце).
6. Підготовка команд студентів ІМВ (6 команд), робота в якості 
судді змагань для участі в «Summit of Youth Innovation 
Competition on Global Governance», тема заходу: “Sustainable 
Development Goals: Common Agenda, Plural Approaches”, Шанхай, 
Китай, 01-05 Серпня, 2016. (2 команди 1 місце).
7. Участь в підготовці команди аспірантів ІМВ для участі в 
«Summit of Youth Innovation Competition on Global Governance», 
Мілан, Італія, 18-20 Серпня, 2015. (1 місце).
Підготовка до участі у конкурсі для молодих вчених НАН 
України (Відділення Економіки) наукової роботи студентки 1-го 
курсу магістратури Баранової Ю.М. (2 місце), 2014 р.
Підчоса О.В. у 2013 році займав посаду заступника 
відповідального секретаря приймальної комісії (по 
магістерським програмам) Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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Підчоса О.В. має наукові публікації з тематики пов’язаної з , 
зокрема:
Pidchosa, O. (2020). MNE in World Oil and Gas Industry: Current 
State, Network Effects and Development Prospects. In Multinational 
Enterprises and Global Economy: Monograph  ed. by O. Rogach (pp. 
343-360). Kyiv: "Publishing house "Center for educational literature". 
� 368 P. (Ukrainian language)
Rogach, O., Namoniuk, V., & Pidchosa, O. (2020). Global Economy : 
Textbook. Kyiv: IIR TSNUK. � 171 p. (Ukrainian language)
Borzenko, O., Rogach, O., Pidchosa, O., & Kravchun, O. (2019) The 
Problem of Utilization of Agricultural Enterprises’ Biowaste: The LLC 
“Leader” Case Study (Zaporizhzhya Region, Ukraine). Pro-Ecological 
Restructuring of Companies : Case Studies. London: Ubiquity Press. 
2019. � 275 p. � pp.75-96. (English language)
Pidchosa O., Pidchosa L. Investment Vectors of Digital Economy 
Development / O. Pidchosa, L. Pidchosa // Current Trends of 
International Capital Flows. Monograph. / Ed. By O. Rogach – Kyiv: " 
Center for Educational Literature ", 2019. – 269 P. – pp. 195-215. 
(Ukrainian language)
Pidchosa O., Dovhosheia A. Global Insurance Industry: Peculiarities 
and Current Development Trends [Electronic source] / O. Pidchosa, 
A. Dovhosheia // International Relations, Series "Economic 
Sciences", №18 (2019). – 2019. – 20 p. – Access mode: 
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3706/3381 
(English language)
Pidchosa, L., Lyutyy, I., & Pidchosa, O. (2019). Decentralization Of 
Inter-Budget Relations: Theory, Practice, And International 
Experience. Baltic Journal of Economic Studies, 5(4), 182–196. doi: 
10.30525/2256-0742/2019-5-4-182-196 (English language)
Kushnir, V., Sursaieva, A., Karapetian, M., Pidchosa, O., & Neroda-
Berezka, K. (2019). Review of Contemporary Practice of Plastic 
Marine Pollution Abatement. Journal of Global Economy Review, 9, 
86-98. (English language)
Pidchosa O., Namonyuk V. Reshoring: Problems And Prospects /O. 
Pidchosa, V. Namonyuk // Processes of Economic Disintegration in 
the Modern World Economy : Monograph [Edited by O. Shnyrkov]. � 
Kyiv, 2018. �159 p. – pp. 136–157. (Ukrainian language)
Pidchosa, O., Kushnir, V., Sursaieva, A., & Karapetian, M. (2018). 
Scoping the Sharing Economy Concept. Journal of Global Economy 
Review,8, pp. 82-88. (English language)
Pidchosa O., Kulynych Yu. Review of Contemporary Trends of 
Foreign Direct Investments: Geographical Alocation [Electronic 
resource] / International Relations. Series "Economic sciences", � 
Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv In-tute of 
Internat. Relations, № 12, 2018. � 29 p.: Electronic Journal. � Access 
mode: 
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3666/3333. 
(English language)
Golubii I., Pidchosa O., Kushnir V. et al. Trade and Economic 
Cooperation Between Ukraine and Hong Kong: Current State and 
Perspectives [Electronic source] / [I. Golubii, O. Pidchosa, V. Kushnir 
та ін.] // International Relations, Series "Economic Sciences", №12 
(2018). – 2018. – 18 p. – Access mode: 
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3735/3406
Pidchosa O., SLozko O. (2017). The Solidarity Economy: A Review Of 
The Concept And Results. In e. b. Filipenko, A Social and Solidarity 
Economy: The Ukrainian Choice (pp. 18-34). Newcastle upon Tyne: 
Cambridge Scholars Publishing, 2017 p. (English language)
Pidchosa O., Karapetian M., Kushnir V., Sursaieva A. Utilization of 
Renewable Natural Resources within the Framework of the Green 
Building Concept. [Electronic resource] / International Relations. 
Series "Economic sciences", � Kyiv: Taras Shevchenko National 
University of Kyiv In-tute of Internat. Relations, № 10, 2017. � 23 p.: 
Electronic Journal. � Access mode: 
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3155/2831 
(English language)
Pidchosa O., Seliukov V., Bortovska N., Innovative Technologies for 
Sustainable Development of the Aral Sea Region / O. Pidchosa, V. 
Seliukov, N. Bortovska, // [Electronic resource] / International 
Relations. Series "Political sciences", Kyiv: Taras Shevchenko 



National University of Kyiv In-tute of Internat. Relations, – № 16. – 
2017. �17 p.: Electronic Journal. � Access mode: 
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3273/2949 
(Ukrainian language)
Nagurskyi O., Volik O., Yevtyfieiev V., Pidchosa O. (2017). 
Development of the Fergana Cluster within Formation of the Global 
Transportation Cluster System. Journal of Global Economy Review, 7. 
pp. 74-83. (English language)
Pidchosa O., Rogach O., Shkrabaliuk I. (2016) Review of China’s 
Agricultural Policy: Biofuels Development and Implications. Journal of 
Global Economy Review, 5(1). pp. 64-74. (English language)
Pidchosa O., Bachynsky O., Vylinska O., Kuzmenko B. (2016) 
Problem of Marine Oil Pollution and Prospects of its Solution. Journal 
of Global Economy Review, 5. pp. 77-85. (English language)
Pidchosa O., Pidchosa L. Development of Insurance Marketing in 
Ukraine : Scientific Edition / L. Pidchosa, O. Pidchosa. � Prague : 
Coretex CZ SE, 2016. � 100 p. (English language)
Pidchosa O. The Features of Current Stage of Transnatiaonalizaton 
of World Oil and Gas Industry : Monograph / О. Pidchosa � 
Zaporizhzhia : LLC Scientific Publishing Company «Іnter-М», 2015. � 
264 p. (Ukrainian language)
Pidchosa O., Rogach O., Shkrabaliuk I. (2015, May) Review of Chinas 
Agricultural Policy: Food Security (2015). Journal of Global Economy 
Review, 2(1), 82-90. (English language)
Rogach O., Pidchosa O., Shkrabaliuk I. (2015, September) Review of 
China’s Agricultural Policy: New Developments in Food Security 
(2015). Journal of Global Economy Review, 3(1), 70-75. (English 
language)
Pidchosa O., Onopko M., Neroda-Berezka K. (2015) Food Security: 
the Quest for Sustainable Policies. Journal of Global Economy 
Review, 4(1), pp. 65-70. (English language)
Fundamentals of International Finance : Textbook. 2nd Edition / O. 
Rogach, O. Pidchosa, I. Pouzanov, S. Tsyganov and others. / Edited 
by O. Rogach – Кyiv : Publishing center "Kyiv University", 2014. – 
442 p. (Ukrainian language)
Terminological Ukrainian-Russian-English Dictionary-Reference Book 
of a International Finance Expert : Study Letter / М. Gamov, А. 
Yegorov, Т. Pavlyuk, О.Pidchosa, О. Sarnatsky / � Zaporizhzhia : LLC 
Scientific Publishing Company «Іnter-М», 2013. – 266 p. 
Підчоса О.В. брав участь у наукових заходах, присвячених 
тематиці лекційних курсів, зокрема:
1) Наук.-практ. конф. «Діджиталізація сучасної системи 
міжнародних економічних відносин» (м. Київ, 21.11.19 р.). 
Доповідь на тему: «Цифровізація операцій нафтогазових БНП». 
Тези опубліковано.
2) 3rd Annual Int. Forum «Creative Ukraine» (Kyiv, 14-15.11.19).
3) Int. Conf. «Geoeconomic Challenges for G7 Countries» (Kyiv, 
03.10.19). Presentation on the topic: “Reshoring Policy: Approaches 
of G7 Member Countries”. Abstract published.
4) Seminar on Cooperation Between the Fashion Industry of Kyiv and 
the Garment Industry Supply Chain of Humen of Dongguan city in 
China (Hong Kong, China, 24.07.19). Presentation on the topic: 
“Results of Survey of Kyiv Fashion Industry”.
5) 4th Annual Monaco Energy Security Forum “Energy Security for 
the future: Post-election order: EU – UA – New challenges” (Monaco, 
Monte Carlo, 31.05.19).
6) Всеукр. наук.-практ. конф. «Теоретико-методологічні 
трансформації економічної науки у ХХІ ст.: перспективи нової 
парадигми» (м. Київ, 28-29.05.19 р.). Доповідь на тему: 
«Загальний огляд основних видів транспортних зв'язків між 
Європою та Азією: роль країн Східної Європи, що не входять до 
ЄС». Тези опубліковано.
7) ІІІ Українсько-китайський форум стратегічного партнерства 
«Один пояс, один шлях» (м. Київ, 23.05.19 р.). Доповідь на тему: 
«Співробітництво ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка з китайськими 
вишами-партнерами».
8) IX Міжн. наук.-практ. конф. “Добробут націй в умовах 
глобальної нестабільності” (м. Одеса, 19-20.04.19 р.). Доповідь 
на тему: «Особливості розвитку цифрової економіки». Тези 
опубліковано.
9) Jean Monnet Conf. Asia, Europe and the Quest for Connectivity: 
Interests and Strategies in a Changing Global Environment (Bochum, 
Germany, 8-9.04.19). Presentation on the topic: “The Role of non-EU 
East European Countries in Asia-Europe Connectivity”. Abstract 
published.
10) 2018 Int. Symp. on "Belt and Road" Initiative for Think Tank 
Network for "16+3 "(Harbin, China, 14-18.10.18). Presentation on 
the topic: “Trade between China and Ukraine”.
11) Silk Road Series – Seminar on China-Ukraine trade and more 
(Hong Kong, China, 29.09.18). Presentation on the topic: “Economic 
and Investment Cooperation between Ukraine and Hong Kong”.
12) ХV Міжн. наук.-практ. конф. «Світові тенденції та 
перспективи розвитку фінансової системи України» (м. Київ, 25-
26.09.18 р.). Доповідь на тему: “Effective financial control over the 
use of community financial resources”. Тези опубліковано.
13) Young Eurasian Forum 2018 on transboundary energy relations: 
Promoting cooperation and addressing conflict (Bochum, Germany, 
25-27.07.18).
14) Досл. конф. «Взаємодія фіскальної та монетарної політики» 
(м. Київ, 31.05-01.06.18 р.).
15) Кругл. ст. «Оценка и перспектива ситуации на Корейском 
полуострове» (м. Київ, 25.05.18 р.).
16) VІІІ Міжн. наук.-практ. конф. “Добробут націй в умовах 
глобальної нестабільності” (м. Одеса, 20-21.04.18 р.). Доповідь 
на тему: «Нова індустріальна революція: вплив на енергетичний 
сектор». Тези опубліковано.
17) Int. Sci. and Pract. Conf. “Interests of Ukraine in Asia” (Kyiv, 
18.04.18). Presentation on the topic: “Prospects for Export 
Development of Ukrainian Agricultural Goods to China and India”. 
Abstract published.
18) Workshop in the project “Trilateral Partnerships” (Mannheim, 
Strasbourg, Germany, France, 21-28.01.18). Presentation on the 
topic: “Technology Transfer in Post-Socialist Biotech Clusters”.
19) NBU Open Research Seminar: “Designing a Simple Loss Function 
for Central Banks: Does a Dual Mandate Make Sense?” (Kyiv, 
06.11.17).
20) Міжн. наук.-практ. конф. «Процеси економічної дезінтеграції 
в сучасному світовому господарстві» (м. Київ, 27.10.17 р.). 
Доповідь на тему: «Решоринг: проблеми і перспективи». Тези 
опубліковано.
21) Міжн. наук.-практ. конф. «Геостратегічні пріоритети україни 
в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах» 
(м. Київ, 19.10.17 р.). Доповідь на тему: «Перспективи 
розбудови міжнародної кооперації в рамках біотехнологічного 
кластеру економіки України». Тези опубліковано.
22) Українсько-Китайський форум з економічного 
співробітництва (м. Київ, 9-10.10.17 р.). Доповідь на тему: 
«Проблеми та перспективи розвитку біотехнологій в Україні».
23) Int. Research Conf. “GSOM Emerging Markets Conference-2017” 
(St. Petersburg, Russia, 5-7.10.2017). Presentation on the topic: 
“Technology Transfer in Post-Socialist Biotech Clusters: A 
Comparative Study of Central Siberia and Rhine-Neckar”. Abstract 
published.
24) Youth Summit on Global Governance (Astana, 
Kazakhstan,11.07.17).
25) 2nd Erasmus+ Int. Stuff Week (Nicosia, Cyprus, 19-22.06.17).
26) Int. Summer School in Peace and Conflict Studies (Nicosia, 
Cyprus, 18-20.06.17). Presentation on the topic: “Global Oil & Gas 
Industry: Fundamentals”.
27) The Annual Research Conf. of the National Bank of Ukraine “The 



Role of the Central Bank in Economic Development” (Kyiv, 18-
19.05.17).
28) Досл. семін. «Практичні аспекти формулювання та реалізації 
монетарної політики» (м. Київ, 17-18.05.17 р.).
29) Round Table “Students Conf. on Business Literature Vol. 2” 
(Kyiv, 11.05.17).
30) Sci. Sem. «Energy Diplomacy what it mean for Ukraine» (Kyiv, 
25.04.17).
31) III Міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку 
світових фінансів» (м.Київ, 30.03.17 р.). Доповідь на тему: 
«Eurozone in 2017: Unpredictable Instability». Тези опубліковано. 
32) III Наук.-прак. кр. ст. «Віртуалізація світової економіки: нові 
підходи до конкурентної боротьби» (м.Київ, 16.03.17 р.). 
Доповідь на тему: «Success of Turkey in the development of 
energy sector: roadmap for Ukraine». Тези опубліковано.
33) Sci. Sem. Think out of the present: How Future Trends Inspire 
Innovations (Kyiv, 01.03.17).
34) Workshop in the project “Trilateral Partnerships” (Mannheim, 
Germany, 30.01.16-03.02.17). Presentation on the topic: “SMEs and 
University Entrepreneurs; as an example: Biotechnology”.
35) Winter School “The Productivity of Agrarian Sector and World 
Food Problem” (Kyiv, 27.01.17). Presentation on the topic: 
“Genetically Modified Organisms: the debate continues ...”.
36) Кругл. ст. «Украинско-китайские отношения в рамках 
концепции «Один пояс – один путь: история, реальность и 
перспективы» (г. Киев, 17.11.16 р.). Выступление на тему: 
«Перспективы расширения сотрудничества Украины и КНР в 
агроиндустриальном секторе». Тезисы опубликованы.
37) Int. Congr. of Management, Economy And Policy (Istanbul, 
Turkey, 26-27.11.16). Presentation on the topic: “Success of Turkey 
in the Development of Energy Sector: Roadmap for Ukraine”.
38) EBA Annual General Membership Meeting (Kyiv, 15.11.16).
39) Zero Conf. � Universities to reduce corruption in public sector 
(Kyiv, 03.09.16).
40) Youth 20 China 2016 «Youth Innovation for Our Shared Vision» 
(Shanghai, China, 27-28.07.16).
41) VІ Міжн. наук.-практ. конф. “Добробут націй в умовах 
глобальної нестабільності” (м. Одеса, 22-23.04.16). Доповідь на 
тему: «Первинний сектор світової еекономіки: шляхи оптимізації 
функціонування в умовах скорочення ресурсів». Тези 
опубліковано.
42) Int. sci. conf. «Modern Transformation of Economics and 
Management in the Era of Globalization» (Klaipeda, Lithuania, 
29.01.16). Доповідь на тему: «Нова ресурсна революція: початок 
структурних змін в глобальній економіці». Тези опубліковано.
43) Міжн. симп. «Соціальна та економічна солідарність – 
український вибір» (м.Київ, 28.01.16 р.). Доповідь на тему: 
«Solidarity economy: a concept overview». Тези опубліковано.
44) II Міжн. наук.-практ. конф. «Підвищення стійкості економіки 
в умовах геоекономічної нестабільності: національний та 
глобальний виміри» (м.Київ, 05.11.15 р.). Доповідь на тему: 
«Китай в прогнозах развития мировой торговли 
сельскохозяйственной продукцией». Тези опубліковано.
45) Наук. конф. «Геостратегічні пріоритети України в політичній, 
економічній, правовій та інформаційній сферах» (м. Київ, 
15.10.15 р.). Доповідь на тему: «Стратегія продовольчої безпеки 
Китаю: державна політика підтримки сільського господарства». 
Тези опубліковано.
46) II Міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми і перспективи 
розвитку світової економіки і міжнародних економічних 
відносин» (м. Київ, 08.10.15 р.). Доповідь на тему: «Стратегия 
продовольственной безопасности Китая: инструменты 
содействия развитию международной торговли». Тези 
опубліковано.
47) Бізн.-форум “Україно-норвезькі бізнес-можливості: аграрний 
сектор” (м. Київ, 20.05.15 р.).
48) PRORES Final Conf. “Company’s Restructuring – towards 
ecological jobs” (Szczecin, Poland, 15.05.15 р.). Presentation on the 
topic: “Challenges and Prospects of Ukrainian Agribusiness in the 
Current Economic Conditions”.
49) V Міжн. наук.-практ. конф. «Добробут націй в умовах 
глобальної нестабільності» (м. Одеса 24-25.04.15 р.). Доповідь 
на тему: «Продовольственная стратегия Китая: современные 
императивы». Тези опубліковано.
50) Наук. конф. «Міжнародна економіка: стратегії глобальних 
акторів» (м. Київ 26.03.15 р.). Доповідь на тему: «Обзор 
мирового рынка сельскохозяйственной продуции: основные 
тенденции». Тези опубліковано.
51) Наук. конф. «Підвищення стійкості економіки в умовах 
геоекономічної нестабільності: національний та глобальний 
виміри» (м. Київ, 26.02.15 р.). Доповідь на тему: «Відносини між 
штаб-квартирою і дочірніми компаніями в якості заснованого на 
знаннях детермінанту стратегічної конфігурації мережі ТНК». 
Тези опубліковано.
Підчоса О.В. є організатором та співорганізатором наукових 
заходів, на які запрошуються здобувачі вищої освіти, зокрема:
1. Член організаційного комітету International Congress of Islamic 
Economy, Finance and Ethics, 28-29.10.19, Istanbul, Turkey.
2. Модератор секції «Міжнародні фінанси» в рамках 
Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2019», 
6.03.19 р. Київ, ІМВ КНУ. 
3. Модератор секції «Міжнародні фінанси» в рамках 
Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 
відносин 2018», 25.10.18 р. Київ, ІМВ КНУ. 
4.  Модератор секції «Міжнародні фінанси» в рамках 
Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2018» 
29.03.18 р. Київ, ІМВ КНУ.
5. Модератор секції «Міжнародні фінанси» в рамках 
Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 
відносин 2017», 26.10.17 р. Київ, ІМВ КНУ.
6. Член оргкомітету International Conference on Science Education 
and Technology Innovations (SCIETI 2017), Cambridge International 
Academics, 11-12.11.17, Dubai, UAЕ.
7. Член оргкомітету III Міжнародної науково-практичної 
конференції «Проблеми і перспективи розвитку світової 
економіки і міжнародних економічних відносин», 30.09.17, м. 
Київ.
8. Член оргкомітету III Міжнародної науково-практичної 
конференції «Підвищення стійкості економіки в умовах 
геоекономічної нестабільності: національний та глобальний 
виміри», 27.10.17, м. Київ.
9. Член оргкомітету III Міжнародної науково-практичної 
конференції «Сучасні тенденції розвитку світових фінансів», 
30.03.17, м. Київ.
10. Член оргкомітету III Науково-практичного круглого столу 
«Глобальні соціально-економічні трансформації в ХХІ столітті», 
13.10.17, м. Київ.
11. Член оргкомітету III Науково-практичного круглого столу 
«Віртуалізація світової економіки: нові підходи до конкурентної 
боротьби», 16.03.17, м. Київ.
12. Модератор секції «Міжнародні фінанси» в рамках 
Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2017». 
30.03.17 р. Київ, ІМВ КНУ.
13. Модератор секції «Міжнародні фінанси» в рамках 
Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, 



аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 
відносин 2016». 27.10.16 р. Київ, ІМВ КНУ.
14. Участь в організації та роботі студентського наукового 
гуртка «Міжнародні фінанси» з 2016 року.
15. Член оргкомітету II Міжнародної науково-практичної 
конференції «Україна-ЄС: розвиток взаємодії в умовах новітніх 
викликів», 18.02.16, м. Київ.
16. Член оргкомітету II Міжнародної науково-практичної 
конференції «Проблеми і перспективи розвитку світової 
економіки і міжнародних економічних відносин», 08.10.15, м. 
Київ.
17. Член оргкомітету II Міжнародної науково-практичної 
конференції «Підвищення стійкості економіки в умовах 
геоекономічної нестабільності: національний та глобальний 
виміри», 05.11.15, м. Київ.
18. Член оргкомітету II Міжнародної науково-практичної 
конференції «Міжнародна економіка: стратегії глобальних 
акторів», 03.12.15, м. Київ.
19. Член оргкомітету II Науково-практичного круглого столу 
«Глобальні соціально-економічні трансформації в ХХІ столітті», 
22.10.15, м. Київ.
20. Член оргкомітету II Науково-практичного круглого столу 
««Центри сили» в світовій економіці: конкуренція або 
співробітництво», 17.12.15, м. Київ.
21. Член оргкомітету II Науково-практичного круглого столу 
«Віртуалізація світової економіки: нові підходи до конкурентної 
боротьби», 25.02.16, м. Київ.
22. Модератор секції «Міжнародні фінанси» в рамках 
Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 
відносин 2015». 22.10.15 р. Київ, ІМВ КНУ.
Підчоса О.В. популяризує наукові здобутки з тематики 
міжнародних економічних відносин, зокрема:
1. Прочитав лекцію для учасників «Школи молодого 
українського дипломата», ІМВ КНУ, на тему : «Індустрія 4.0: 
формування нової економіки», 16.11.19 р.
2. Провів серію англомовних лекцій «Basics of the New Resource 
Revolution» для переможців секції «Економіка» Малої академії 
наук. Міжнародний центр дитячоı ̈науковоı ̈творчості 
«ManLabCamp», м. Киıв̈, Пуща-Водиця (18.09.17).
Підчоса О.В. виступав офіційним опонентом на захистах 
дисертацій:
1. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Буніна С.В.  
«Розвиток світового ринку страхових послуг в умовах 
глобальної конкуренції», на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, Харків, 
29.06.19.
2. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Бондаренко М.І. 
«Розвиток світового інвестиційного ринку в умовах глобальних 
трансформацій», на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, Харків, 
04.06.19.
3. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Музиченко М.В. 
«Диверсифікація ринку природного газу ЄС в контексті 
забезпечення енергетичної безпеки», на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 
– світове господарство і міжнародні економічні відносини, 
Харків, 30.06.18.
4. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Гурмак В.М. 
«Транснаціональний фактор модернізації економіки Республіки 
Корея», на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 
наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і 
міжнародні економічні відносини, Київ, 22.05.18. 
5. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Чичиної О.А. 
«Енергетичні ресурси як чинник розвитку світового 
господарства», на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, Харків, 
30.06.17.
6. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Семенової Д.С. 
«Розвиток глобального ринку енергетичних ресурсів», на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні 
економічні відносини, Харків, 28.04.16.
Підчоса О.В. виступав рецензентом дисертаційних робіт:
1. Рецензент дисертаційної роботи Баллака Е. «Економічна 
інтеграція країн-членів Ліги Арабських Держав в умовах 
трансформації регіонального простору» на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії за спеціальністю 292 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, Київ 2020.
2. Рецензент дисертаційної роботи Хмари О.П. «Розвиток 
міжнародних виробничих мереж оборонно-промислових 
комплексів розвинених країн» на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, Київ 2019.
3. Рецензент дисертаційної роботи Пашаєва Т. «Інструменти 
фінансової підтримки регіонального економічного розвитку в 
ЄС» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 
наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і 
міжнародні економічні відносини, Київ 2019.
Рецензент дисертаційної роботи Суровцева О.О. «Вплив 
соціальних мереж на систему маркетингових комунікацій 
міжнародних компаній (МК)» на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, Київ 2016.
Підчоса О.В. брав участь у міжнародних наукових проектах:
1. PMI Project "Interdependence Between Illegal Trade in Tobacco 
and Corruption, Money Laundering and Organized Crime". November 
2019-January 2020.
2. Research project «Technology Transfer in Post-Socialist 
Economies � The Case of Ukraine and Russia in Comparison with 
East Germany and Poland» 2016-2018.
3. PRORES Project (Pro-ecological restructuring for job) (Lithuania, 
Poland, Ukraine), European Union Seventh Framework Programme, 
2011-2015.
Підчоса О.В. був залучений до міжнародної експертизи:
1. Member of international expert and advisory group for PhD 
Workshops «The political economy of Euro-Asian energy relations» 
under «Young Eurasian Forum 2018 on Transboundary Energy 
Relations: Promoting Cooperation and Addressing Conflict», (Ruhr-
Universität Bochum, Bochum, Germany, 2018).
2. Member of the YICGG Board of Judges, Shanghai, China, since 
05.2018.
3. Jury member «Youth Innovation Competition on Global 
Governance 2017» (Astana, Kazakhstan), 07-12.07.2017.
4. Jury member «Youth Innovation Competition on Global 
Governance 2016» (Shanghai, China), 25-29.07.2016.
Jury member «Youth Innovation Competition on Global Governance 
2015» (Milan, Italy), 18-20.08.2015.
Підчоса О.В. брав участь у наступних дослідницьких проектах:
1. Дослідження страхового ринку міста Запоріжжя, 2008-2011 
роки;
2. Перспективи експорту української органічної 
сільськогосподарської продукції до ЄС, 2009;
3. Огляд лакофарбової промисловості України: сучасні тенденції 
та перспективи розвитку, 2013 рік;
4. Зовнішні загрози безпеки як виклик для сталого розвитку 
України, 2014;



5. Соціально-економічні ефекти перетворення органічних 
відходів в енергію та добрива у міні-біогазових установках, 
2014;
6. Методологічні рамки оцінки ризиків стійкості об’єктів 
критичної інфраструктури в умовах зовнішніх загроз безпеки 
України, 2014;
7. Інвестиційний потенціал розвитку нуклеусної свиноферми 
для 300 племінних свиноматок рівня GGP, 2015
8. Інвестиційний потенціал впровадження лінії грануляції та 
пакування комбікормів для домашніх тварин та птиці для МСП, 
2015;
9. Огляд експорту сільськогосподарської продукці України до 
Китаю: перспективи розвитку, 2015 рік;
10. Case-study «Утилізація біогазу сільськогосподарських 
біовідходів ТОВ «Лідер» для виробництва електроенергії та 
опалення, 2015 рік;
11. Огляд біотехнологічного кластеру м. Київ, 2018;
12. Огляд індустрії моди м. Києва, 2019;
13. Оцінка інвестиційного та експортного потенціалу 
виробництва баранини в Україні, 2019;
Оцінка перспектив запровадження обмежень імпорту 
поліетилену в Україну, 2019;
Підчоса О.В. є членом професійних об’єднань:
1. Член Вищої ради УАЕМ з 29.06.17
2. Віце-президент УАЕМ 2012-2014
3. Член виконавчого комітету УАЕМ 2011-2012
4. Член Київського наукового клубу «Синергія» з 2010 року.
5. Член ВГО «Українська асоціація економістів-міжнародників» 
(УАЕМ) з 2009 року.
Підчоса О.В. здійснював керівництво науковою роботою 
студентів в рамках підготовки та участі у міжнародних 
змаганнях:
1. Підготовка команди ІМВ до фіналу міжнародного бізнес-
чемпіонату Future Leaders’ League від Unilever, 08-12.04.19 р., 
Лондон.
2. Наукове керівництво команди студентів в рамках підготовки 
та участі у Case-Study АВК (тема: «АВК: аналіз нового 
експортного напрямку»), 30.11-08.12.19 р. (1 команда 1 місце).
3. Підготовка команд студентів ІМВ (3 команди) для участі 
«Summit of Youth Innovation Competition on Global Governance 
2019», тема заходу: “Oceans, Rivers and Lakes: Global Water 
Preservation, Utilization and Development”, Джакарта, Індонезія, 
15-18 Липня, 2019. (1 команда 1 місце).
4. Підготовка команд студентів ІМВ (3 команди) для участі 
«Summit of Youth Innovation Competition on Global Governance 
2018», тема заходу: “Rural Revitalization: Green Development, 
Innovation &Sharing Economy”, Шанхай, КНР, 15-22 Липня, 2018. 
(1 команда 1 місце).
5. Підготовка команд студентів ІМВ (4 команди), робота в якості 
судді в «Summit of Youth Innovation Competition on Global 
Governance», тема заходу: “Future Energy and Sustainable 
Infrastructure” в рамках World Exppo 2017, Астана, Казахстан, 
07-11 Липня, 2017. (1 команда 1 місце).
6. Підготовка команд студентів ІМВ (6 команд), робота в якості 
судді змагань для участі в «Summit of Youth Innovation 
Competition on Global Governance», тема заходу: “Sustainable 
Development Goals: Common Agenda, Plural Approaches”, Шанхай, 
Китай, 01-05 Серпня, 2016. (2 команди 1 місце).
7. Участь в підготовці команди аспірантів ІМВ для участі в 
«Summit of Youth Innovation Competition on Global Governance», 
Мілан, Італія, 18-20 Серпня, 2015. (1 місце).
Підготовка до участі у конкурсі для молодих вчених НАН 
України (Відділення Економіки) наукової роботи студентки 1-го 
курсу магістратури Баранової Ю.М. (2 місце), 2014 р.
Підчоса О.В. у 2013 році займав посаду заступника 
відповідального секретаря приймальної комісії (по 
магістерським програмам) Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

357583 Хмара Марина 
Петрівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
магістра, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

030403 
Мiжнароднi 
економiчнi 
вiдносини, 

Диплом 
кандидата 

наук ДK 
063346, 
виданий 

26.01.2011, 
Атестат 

доцента AД 
002256, 
виданий 

23.04.2019

10 Міжнародний 
маркетинг / 
International 
Marketing

Хмара М.П. має наукові публікації з тематики Міжнародний 
маркетинг / International Marketing,  зокрема:
1) Marina Khmara, Olena Grinenko, Sergii Koroied, Daria Koucherets, 
Olekdandr Bukhanevych. Development of global production 
networks in a global environment. Problems and Perspectives in 
Management (open-access), 15 (3), 2017, 467-477. 
doi:10.21511/ppm.15(3-2). 2017.14 (Scopus).
2) Khmara M. The Role of Global Production Systems in the 
Development of a Solidarity Economy //A Social and Solidarity 
Economy: The Ukrainian Choice/ Edited by Anton S. Filipenko: 
Monograph  –  London, Cambridge Scholars Publishing, 2017. – 207 
р. (p. 161-185). 

Хмара М.П. брала участь в міжнародних конференціях, круглих 
столах та семінарах, зокрема:
1. Khmara M. Development of global production networks in a global 
environment / Khmara M. // 3-rd International scientific conference 
«Alternative economic system: solidarity economy for Ukraine (2-
3July) – Kyiv. 2015.
2. Хмара М.П.  Methodological approaches to the analysis of 
international production systems/ Хмара М.П. // Науковий семінар 
[“Міжнародна економічна діяльність країни в глобальній 
економіці”] – Київ. 2017 – С. 93-96. 
3. Khmara M., Kovalenko  S. The development of Ukraine's Asia-
oriented external economic relations / Khmara M., Kovalenko  S. // 
Materials of the international conference [“Interests of Ukraine in 
Asia”] (18 april) – Кyiv. 2018 – С. 22-26.
3) 

Хмара М.П. має в наявності підручник, зокрема:
1. International Management textbook / S. Gutkevych, A. 
Yermoshenko, A. Solomko, M. Khmara;– Kharkiv : [w. p.], 2016. – 
153 p. 

Хмара М.П. має науково-популярні та/або консультаційні 
(дорадчих) та/або дискусійні публікації з наукової або 
професійної тематики:
http://science.platfor.ma/marina-khmara/
https://www.youtube.com/watch?v=ticHgCZTmkE
https://www.youtube.com/watch?v=3cI99OZvS8M
https://www.ipkkk.in.ua/strateg-part-1017
https://minfin.com.ua/users/khmara/
https://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/resursy/strasti-po-
klasteram.htm
http://www.euroeducation.in.ua/?
option=articleone&id=27&article_id=6
http://www.euroeducation.in.ua/?
option=articleone&id=29&article_id=7
http://www.euroeducation.in.ua/?
option=articleone&id=35&article_id=10

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:
Віце-президент Всеукраїнської громадської організації 
”Українська асоціація економістів-міжнародників”.

Хмара М.П. має досвід практичної роботи за спеціальністю не 
менше п’яти років:

Проведення тренінгів та семінарів для державних службовців в 
Національній академії державного управління при Президентові 
України: ”Розвиток процесів кластеризації в світовій економіці 
та переймання досвіду створення кластерів в Україні”. 



(протягом 7 років).

Проведення тренінгів та семінарів в Академії соціального 
підприємництва – Cтворення та вимірювання соціальної 
цінності. Бізнес-моделі для створення соціального проекту 
(інновації та підприємництво). Бізнес-модель соціального 
підприємництва. Мистецтво фінансового планування.

Проведення тренінгів по програмі 5-денного тренінгу «Освіту – 
кожному!» для освітян Донецької, Луганської областей. 
Організатор: НУО «Фонд «Відкрита політика» в партнерстві з 
Донецькою, Луганською ОДА за підтримки Посольства Литви в 
Україні (Тренінг з  проектного менеджменту, фандрайзингу, 4 
год.).

Участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук 
України”:
Голова та член журі Малої академії наук Відділення – 
Математика, Секція – Фінанси, гроші та кредит. (2015-2020 рр.)

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії 
Інституту міжнажнародних відносин (2010-2020 рр.);

67643 Чугаєв Олексій 
Анатолійович

доцент 0 Економетричні 
методи та моделі в 
міжнародному 
бізнесі / Econometric 
methods and models 
in international 
business

Чугаєв Олексій Анатолійович Доцент кафедри світового 
господарства і міжнародних економічних відносин  Інститут 
міжнародних відносин Науковий ступінь: доктор економічних 
наук, спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні 
економічні відносини (ДД008908, від 15.10.2019 р.). 
Вчене звання: доцент, світового господарства і міжнародних 
економічних відносин (12ДЦ 031883, від 26.09.2012 р.).
Стажування: Вища школа Лессіус (Бельгія) 06.02.2004-
28.04.2004 (Наукове стажування за проектом ТЕМПУС 
«Вивчення міжнародних фінансів в українських університетах») 
– звіт;
Літня школа Європейського форуму Альпбах (Австрія) 
16.08.2007-31.08.2007 (курс «Європейське право») – Диплом з 
відзнакою, 31.08.2007;
Королівський технологічний інститут (Швеція), Національний 
технічний університет України «КПІ» 07.10.2010-28.10.2010 
(курс «Міжнародний промисловий маркетинг») – Сертифікат, 
02.11.2010;
Торуньський університет ім. М. Коперніка (Польща), Університет 
Ольденбурга ім. К. фон Оссецького (ФРН), Університет Радбоуд 
Неймегена (Нідерланди), Університет Аліканте (Іспанія) 
27.05.2010-08.06.2010 (воркшоп «Засоби забезпечення якості 
управління інтернаціоналізацією освіти») - Сертифікати, 
08.06.2010,
30.08.2010;
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування 
Національної академії наук України» 01.09.2011-31.12.2011 
(наукове стажування, написання навчального посібника 
«Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин») 
– Звіт;
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
08.07.2012-16.07.2012 (курс «Викладання правових курсів 
англійською мовою») – Сертифікат, 16.07.2012; Київський 
національний торговельно-економічний університет 06.06.2017-
09.06.2017 (літня школа «Поглиблена і всеохоплююча ЗВТ з ЄС: 
переваги та недоліки для українського суспільства») – 
Сертифікат №19-06/2017, 09.06.2017;
Національний банк України 09.11.2017-10.11.2017 (курс 
«Практичні аспекти формування та реалізації монетарної 
політики НБУ») – Сертифікат, 10.11.2017;
Університет Ерлангена Нюрнберга ім. Фрідріха-Александра 
(ФРН)
02.05.2018-14.05.2018 (Викладання курсу англійською мовою  
«Економіка міжнародної інтеграції» за програмою Еразмус+) – 
Сертифікат, 14.05.2018; Національний офіс Еразмус+ в Україні
06.11.2018-06.11.2018 (тренінг «Розвиток потенціалу вищої 
освіти щодо особливостей впровадження проектів та 
управління коштами гранту») – Сертифікат, 06.11.2018; 
Економічний факультет Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 01.09.2019-31.12.2019 (наукове 
стажування, написання навчального посібника «Європейське-
бізнес-середовище») – звіт, довідка №040/102, 26.12.2019.
Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною (англійською) 
мовою підтверджує диплом про повну вищу освіту за 
спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», кваліфікація  
магістр з міжнародних відносин, перекладач з англійської мови 
(КВ 19613279, від 20.06.2002 р.).  13 років Математика в бізнесі 
та фінансах / Business and Financial Mathematics; Статистика для 
бізнесу та фінансів / Business and Financial Statistics; 
Економетричні методи та моделі в міжнародному бізнесі / 
Econometric methods and models in international business      
Чугаєв О.А. має наукові публікації з тематики або із 
застосуванням кількісних методів в економіці, бізнесі, фінансах:
- Shnyrkov O., Zablotska R., Chugaiev O. (2019) The Impact of 
Institutions on Services Exports of Central and Eastern European 
Countries // Baltic Journal of Economic Studies. Vol.5, No.5.pp.9-17. 
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Шевченка. Серія “Економіка”. Вип. 12 (177). К.: ВЦ “Київський 
університет”, 2015. С.67-72. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-
2667.2015/177-12/9
- Chugaiev O. A.  Micro-level approach to estimation of economic 
power distribution // III International Scientific Conference 
“Alternative Economic System: Solidarity Economy for Ukraine” July 
2-3, 2015. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 
Ukrainian Association  of International Economics,  Institute of 
International Relations, Academy of Sciences of Higher School of 
Ukraine, Department of World Economy and International Economic 
Relations, 2015. P.24-25.
Чугаєв О.А. брав участь в міжнародних науково-практичних 
конференціях, присвячених зокрема тематиці бізнесу та 
фінансів:
- Міжнародна науково-практична конференція «Діджиталізація 
сучасної системи міжнародних економічних відносин» (Київ, 21 
листопада 2019 р.) Доповідь на тему «Розвиток цифрового 
сектору ЄС». Тези опубліковано.
- Міжнародна науково-практична конференція «Сервісна 
економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та 
інституційний виміри» (Київ, 15-16 листопада 2017 р.). Доповідь 
на тему «Міжнародна торгівля послугами в умовах асиметрії 
країн». Тези опубліковано. 
- Міжнародна наукова конференція «Продуктивна спроможність 
націй: приклад України»  (Київ, 29 червня 2017 року). Доповідь 
на тему «Інвестиційне  регулювання  в  малих  і великих  
економіках   як  засіб  підвищення продуктивності». Тези 
опубліковано.
     Чугаєв О.А. є співорганізатором наукових заходів, на які 
запрошуються здобувачі вищої освіти, зокрема: 
- Міжнародна науково-практична конференція «Діджиталізація 
сучасної системи міжнародних економічних відносин» (Київ, 21 
листопада 2019 р.).
Чугаєв О.А. брав участь у проектах програми ТЕМПУС «Вивчення 
міжнародних фінансів в українських університетах» (2001-2004 
рр.), «Засоби забезпечення якості управління 
інтернаціоналізацією» (2009-2012), Еразмус+ «Поглиблений 
розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний 
підхід» (2019-2022).
Чугаєв О.А. був офіційним опонентом на захисті дисертації 
Пащенко О. В. «Інвестиційні стратегії країн в умовах 
регіоналізації міжнародної торгівлі».



Чугаєв О.А. є членом правління Української асоціації економістів-
міжнародників.
     

67643 Чугаєв Олексій 
Анатолійович

доцент 0 Математика в 
бізнесі та фінансах/ 
Business and 
Financial 
Mathematics

Чугаєв Олексій Анатолійович Доцент кафедри світового 
господарства і міжнародних економічних відносин  Інститут 
міжнародних відносин Науковий ступінь: доктор економічних 
наук, спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні 
економічні відносини (ДД008908, від 15.10.2019 р.). 
Вчене звання: доцент, світового господарства і міжнародних 
економічних відносин (12ДЦ 031883, від 26.09.2012 р.).
Стажування: Вища школа Лессіус (Бельгія) 06.02.2004-
28.04.2004 (Наукове стажування за проектом ТЕМПУС 
«Вивчення міжнародних фінансів в українських університетах») 
– звіт;
Літня школа Європейського форуму Альпбах (Австрія) 
16.08.2007-31.08.2007 (курс «Європейське право») – Диплом з 
відзнакою, 31.08.2007;
Королівський технологічний інститут (Швеція), Національний 
технічний університет України «КПІ» 07.10.2010-28.10.2010 
(курс «Міжнародний промисловий маркетинг») – Сертифікат, 
02.11.2010;
Торуньський університет ім. М. Коперніка (Польща), Університет 
Ольденбурга ім. К. фон Оссецького (ФРН), Університет Радбоуд 
Неймегена (Нідерланди), Університет Аліканте (Іспанія) 
27.05.2010-08.06.2010 (воркшоп «Засоби забезпечення якості 
управління інтернаціоналізацією освіти») - Сертифікати, 
08.06.2010,
30.08.2010;
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування 
Національної академії наук України» 01.09.2011-31.12.2011 
(наукове стажування, написання навчального посібника 
«Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин») 
– Звіт;
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
08.07.2012-16.07.2012 (курс «Викладання правових курсів 
англійською мовою») – Сертифікат, 16.07.2012; Київський 
національний торговельно-економічний університет 06.06.2017-
09.06.2017 (літня школа «Поглиблена і всеохоплююча ЗВТ з ЄС: 
переваги та недоліки для українського суспільства») – 
Сертифікат №19-06/2017, 09.06.2017;
Національний банк України 09.11.2017-10.11.2017 (курс 
«Практичні аспекти формування та реалізації монетарної 
політики НБУ») – Сертифікат, 10.11.2017;
Університет Ерлангена Нюрнберга ім. Фрідріха-Александра 
(ФРН)
02.05.2018-14.05.2018 (Викладання курсу англійською мовою  
«Економіка міжнародної інтеграції» за програмою Еразмус+) – 
Сертифікат, 14.05.2018; Національний офіс Еразмус+ в Україні
06.11.2018-06.11.2018 (тренінг «Розвиток потенціалу вищої 
освіти щодо особливостей впровадження проектів та 
управління коштами гранту») – Сертифікат, 06.11.2018; 
Економічний факультет Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 01.09.2019-31.12.2019 (наукове 
стажування, написання навчального посібника «Європейське-
бізнес-середовище») – звіт, довідка №040/102, 26.12.2019.
Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною (англійською) 
мовою підтверджує диплом про повну вищу освіту за 
спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», кваліфікація  
магістр з міжнародних відносин, перекладач з англійської мови 
(КВ 19613279, від 20.06.2002 р.).  13 років Математика в бізнесі 
та фінансах / Business and Financial Mathematics; Статистика для 
бізнесу та фінансів / Business and Financial Statistics; 
Економетричні методи та моделі в міжнародному бізнесі / 
Econometric methods and models in international business      
Чугаєв О.А. має наукові публікації з тематики або із 
застосуванням кількісних методів в економіці, бізнесі, фінансах:
- Shnyrkov O., Zablotska R., Chugaiev O. (2019) The Impact of 
Institutions on Services Exports of Central and Eastern European 
Countries // Baltic Journal of Economic Studies. Vol.5, No.5.pp.9-17. 
http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/731 
(Web of Science).
- Shnyrkov O. I., Rogach O. I., Chugaiev O.A. Russia’s Concerns for 
the EU-Ukraine Association: Myths and Realities // Journal Global 
Policy and Governance. 2015. Vol. 4. №. 2. P.33-49.  DOI 10.14666/ 
2194-7759-4-2-002  
- Chugaiev O. National Economic Image and Soft Economic Power 
Evaluation // Torun International Studies. 2015. № 1(8). P.13-25. 
DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2015.002
- Chen Jun, Oleksii A.Chugaiev.   Country Size Effects for Foreign 
Trade. Are China and Russia Typical Large Economies? // 
Proceedings of 2018 2nd International Conference on Education 
Technology and Social Science (ETSS 2018). Chongqing, China, from 
2018-11-23 to 2018-11-24. P.288-292. URL: 
https://www.clausiuspress.com/conferences/AETP/ETSS 
202018/A12549.pdf DOI: 10.23977/etss.2018.12549.
- Грисенко М.В., Чугаєв, О.А. Кількісні методи аналізу 
міжнародних  економічних  відносин:  Навчальний посібник.  К.:  
Інститут  міжнародних  відносин  Київського національного 
університету  імені Тараса Шевченка, 2012. 235 с.
- Чугаєв А. А. Регуляторные факторы международных 
инвестиций в малых и больших экономиках / А. А. Чугаев // 
Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. 2015. № 4(44). С. 228-
233.
- Чугаєв О. Ефекти м’якої економічної сили країни у сфері 
міжнародних фінансів //  Вісник Львівського університету. Серія 
міжнародні відносини. 2017. Вип. 41. C. 232–240.
- Чугаєв О. Міжнародний рух капіталу в малих і великих 
економіках // Вісник Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Серія “Міжнародні відносини”. Вип. 
1(44/45). К.: ВЦ “Київський університет”, 2016. С.56-60.
- Чугаєв О. А. Ефекти величини економіки країни в умовах 
валютної інтеграції // Науковий вісник Чернівецького 
університету : Економіка : зб. наук. пр.  Вип. 786. Чернівці: 
Чернівецький національний університет, 2017. С.17-24.
- Чугаєв О. Вимірювання сили економічного іміджу країн світу // 
Вісник Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Серія “Економіка”. Вип. 12 (177). К.: ВЦ “Київський 
університет”, 2015. С.67-72. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-
2667.2015/177-12/9
- Chugaiev O. A.  Micro-level approach to estimation of economic 
power distribution // III International Scientific Conference 
“Alternative Economic System: Solidarity Economy for Ukraine” July 
2-3, 2015. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 
Ukrainian Association  of International Economics,  Institute of 
International Relations, Academy of Sciences of Higher School of 
Ukraine, Department of World Economy and International Economic 
Relations, 2015. P.24-25.
Чугаєв О.А. брав участь в міжнародних науково-практичних 
конференціях, присвячених зокрема тематиці бізнесу та 
фінансів:
- Міжнародна науково-практична конференція «Діджиталізація 
сучасної системи міжнародних економічних відносин» (Київ, 21 
листопада 2019 р.) Доповідь на тему «Розвиток цифрового 
сектору ЄС». Тези опубліковано.
- Міжнародна науково-практична конференція «Сервісна 
економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та 
інституційний виміри» (Київ, 15-16 листопада 2017 р.). Доповідь 
на тему «Міжнародна торгівля послугами в умовах асиметрії 
країн». Тези опубліковано. 



- Міжнародна наукова конференція «Продуктивна спроможність 
націй: приклад України»  (Київ, 29 червня 2017 року). Доповідь 
на тему «Інвестиційне  регулювання  в  малих  і великих  
економіках   як  засіб  підвищення продуктивності». Тези 
опубліковано.
     Чугаєв О.А. є співорганізатором наукових заходів, на які 
запрошуються здобувачі вищої освіти, зокрема: 
- Міжнародна науково-практична конференція «Діджиталізація 
сучасної системи міжнародних економічних відносин» (Київ, 21 
листопада 2019 р.).
Чугаєв О.А. брав участь у проектах програми ТЕМПУС «Вивчення 
міжнародних фінансів в українських університетах» (2001-2004 
рр.), «Засоби забезпечення якості управління 
інтернаціоналізацією» (2009-2012), Еразмус+ «Поглиблений 
розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний 
підхід» (2019-2022).
Чугаєв О.А. був офіційним опонентом на захисті дисертації 
Пащенко О. В. «Інвестиційні стратегії країн в умовах 
регіоналізації міжнародної торгівлі».
Чугаєв О.А. є членом правління Української асоціації економістів-
міжнародників.
     

14520 Заблоцька Ріта 
Олександрівна

професор 0 Політична 
економіка 
міжнародної 
торгівлі / Political 
economy of 
International Trade

Заблоцька Ріта
Олександрівна Професор кафедри світового господарства і 
міжнародних економічних відносин  Інститут міжнародних 
відносин Науковий ступінь: доктор економічних наук, 
спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні 
економічні відносини (ДД007498, від 08.07.2009 р.). 
Вчене звання: професор, світового господарства і міжнародних 
економічних відносин (12ПР 007979, від 26.09.2012 р.).
Стажування: Липень 1995 р. - літня школа економіки, 
міжнародної торгівлі та міжнародних макроекономічних курсів, 
Польща (за підтримки стипендії Фонду Battory).
Травень - червень 1996 р. - спільний науково-дослідний проект 
між Київським національним університетом імені Тараса 
Шевченка та Інститутом міжнародної економіки Кільського 
університету, Німеччина.
Квітень - травень 1998 р. Професійна підготовка за проектом ЄС 
TEMPUS (T_JEP-10337-97), грант, кафедра політики, Університет 
Халла, Великобританія;.
Квітень - травень 2000 р. - професійна підготовка за проектом 
ЄС TEMPUS (T_JEP-10337-97) Грант, Вільний Університет 
Брюсселя, Бельгія.
Листопад 2004 р. -   професійна підготовка в рамках проекту 
TEMPUS (T_JEP-22039-2001) Ліверпульський університет імені 
Джона Мура, Великобританія;

26-3-.03.2018
академічна мобільність в Програмі Еразмус+ в Університеті 
Нікосії, Республіка Кіпр, Викладання курсу англійською мовою  
«Політична економія міжнародної торгівлі».

Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною (англійською) 
мовою підтверджує диплом про повну вищу освіту за 
спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», кваліфікація  
економіст міжнародник, ,референт перекладач англійської 
мови (ТВ-І 162438 від16.06.1989 р.).  13 років Математика в 
бізнесі та фінансах / Business and Financial Mathematics; 
Статистика для бізнесу та фінансів / Business and Financial 
Statistics; Економетричні методи та моделі в міжнародному 
бізнесі / Econometric methods and models in international business      
Заблоцька Р.О. має наукові публікації з тематики політчної 
економії міжародної торгівлі 
- Заблоцька Р.О. Багатонаціональні підприємства та глобальна 
економіка. За ред. О.І.Рогача. К.: «Видавництво « Центр учбової 
літератури», 2020.  С. 251-265
- Shnyrkov O., Zablotska R., Chugaiev O. (2019) The Impact of 
Institutions on Services Exports of Central and Eastern European 
Countries // Baltic Journal of Economic Studies. Vol.5, No.5.pp.9-17. 
http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/731 
(Web of Science).
- Зблоцька Р.О., РибчукА.В.Досвід реформування ринку землі в 
країнах Центральної і Східної Європи". Міжнародні відносини 
серія "Економічні науки", №19, 2019. 
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3906
- Заблоцька Р.О.  Форми економічних санкцій у світовому 
господарстві/  Економічні санкції у сучасному світовому 
господарстві. -К. ВПЦ"Київський університет", 2019.- 239 с. 30-
44.
- Заблоцька Р. О Тенденції та проблеми функціонування 
світового ринку комерційних послуг. Науковий Вісник ВЛТУ 
України. Серія економічна. Збірник наукових праць. Том 28, №9, 
2018. С. 86-89. 
- Заблоцька Р.О. Процеси економічної дезінтеграції в сучасному 
світовому господарстві: монографія / О.І. Шнирков, А.С. 
Філіпенко, Н.В. Резнікова та ін.; за ред. О.І. Шниркова. - К.: ВПЦ 
"Київський університет", 2018.  159 с.
- Заблоцька Р.О., Мамедов К.А.огли. Сприяння ефективних 
логістичних послуг в міжнародній торгівлі.  Актуальні проблеми 
міжнародних відносин.  –К.: ІМВ, 2017. –Вип.131 С.121-130
- О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька та ін. Розвиток 
новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку 
ХХІ століття. Моногр.. К. ВПЦ "Київський університет", 2016, 415 
c
- Заблоцька Р. О. Специфіка національної політики регулювання 
сфери обміну послуг /Р. О. Заблоцька // Вісник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. – 2015. – 37. 
– С. 39-42.
- Шнирков О.І., Муравйов В.І., Заблоцька Р.О. та ін.. Економічна 
асоціація України з Європейським Союзом. Моног. К. 
ВПЦ"Київський університет", 2015. 414 c.
- Заблоцька Р.О. Проблеми формування стратегії розвитку 
місцевих ланцюгів постачання в туристичній індустрії країн що 
розвиваються / Р.О. Заблоцька // Міжнародні відносини: збірник 
наукових праць. – Серія «Економічні науки» (електронне 
видання). – 2015. – №5 
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/download/2597/2305

Заблоцька Р.О. брала участь в міжнародних науково-практичних 
конференціях, присвячених зокрема тематиці бізнесу та 
фінансів:
- Міжнародна науково-практична конференція «Діджиталізація 
сучасної системи міжнародних економічних відносин» (Київ, 21 
листопада 2019 р.) Доповідь на тему «Сервісифікація 
глобальної економіки в контексті інтенсифікації розвитку 
цифрових технологій». Тези опубліковано.
- Міжнародна наукова конференція «Продуктивна спроможність 
націй: приклад України»  (Київ, 29 червня 2017 року). Доповідь 
на тему «Конкурентні переваги України на світових ринках 
послуг». Тези опубліковано.
- Міжнародної науково-практичної конференція ««Сучасні 
виклики розвитку світової економіки». Доповідь на тему: 
Розвиток мегаінтеграційних угрупувань на прикладі  
Трансатлантичного торговельного та інвестиційного  
партнерства (ТТІР) ЄС- США. Тези опубліковано.
Заблоцька Р.О. брала участь у проектах програми ТЕМПУС  
(T_JEP-10337-97),  академічна мобільність Еразмус+ .
Під курівництвом Заблоцької Р.О. захищено 8 кандидатських 
дисертацій. 



Заблоцька Р.О.  була офіційним рецензентом  дисертацій на 
здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук (10) і 
доктора економічних наук (3).
Заблоцька Р.О була опонентом на захисті докторських 
дисертацій:
Латюк О.М. «Глобальна інституційна бізнес-діяльності 
інституціоналізації у сфері міжнародного туризму».
Зарицька Н. С. «Економічне співробітництво України і США у 
формаьі нового світопорядку».
Ільницький Д.О.    «Глобальна конкуренція у науково-освітньому 
просторі: інтелектуально-ресурсний вимір». 
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11 Основи 
мікроекономіки / 
Principles of 
Microeconomics

Викладає мікроекономіку 9 років. 
Автор понад 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

358220 Намонюк 
Василь 
Євгенович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
кандидата 

наук ДK 
050301, 
виданий 

28.04.2009

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

Має досвід викладання таких дисциплін, як фінансовий аналіз, 
міжнародний податковий менеджмент.  
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
Займається бізнес-консалтингом. Є експертом  Enterprise Europe 
Network.

358220 Намонюк 
Василь 
Євгенович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
кандидата 

наук ДK 
050301, 
виданий 

28.04.2009

11 Міжнародне 
оподаткування 
/International 
Taxation

Має 5 річний досвід викладання дисципліни "Міжнародний 
податковий менеджмент". З темами на суміжну тематику двічі 
мав лекції в іноземних вузах (Угорщина та Туреччина).
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
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13 Глобальні фінанси / 
Global Finance

     Фаренюк Н.В. має наукові публікації з тематики міжнародних 
фінансів , зокрема: 
1. Фаренюк Н.В. Пайовий капітал у структурі заставних активів 
міжнародних інституційних інвесторів// Сучасні  тенденції 
міжнародного руху капіталу. Монографія./За ред. О.І.Рогача.-К.: 
«Центр учбової літератури», 2019.- 269с. -с. 234-253.
2. Фаренюк Н.В. Farenjuk N.The Specifics of Yuan’s 
Internationalization In The Debt Financial Instruments 
Markets./Actual Problems of International Relations:/ Актуальні 
проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. Вип. 139 (2019). 
К.: Київ. Національний ун-т ім. Т. Шевченка. ІМВ, 2019. – С. –107–
114.
3.  Основи міжнародних фінансів: підручник/за ред.О.І.Рогача.-2-
е вид., доп.-К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 
університет»,. – 2014.– 447 с.(Розділ 10, 22)
4.  Фаренюк Н.В. Особливості сучасного стану регулювання 
банківської діяльності на світових фінансових ринках / 
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. Вип. 
124. Ч.I – К.: Київ. національний ун-т ім. Т. Шевченка. ІМВ, 2015. 
– С. –121–131. 
5. Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку. – 
2013. – 342 с.
6. Farenjuk N. Ch.12. The Role of Repuchase Agreements in the  
Money Market Development // Global Economy: Issues and 
Challenges of Post-Crisis Ddevelopment : Monograph / [Edited by E. 
Siskos and O. Rogach]. � Kastoria : Technological Educational 
Institute (TEI) of Western Macedonia, 2014. – 304 p., pp. 200-211.
 Фаренюк Н.В. брала участь в міжнародних науково-практичних 
конференціях, присвячених тематиці міжнародних фінансів, 
зокрема:
1)  Міжн. наук.-практ. конф. Вільна торгівля,протекціоназм, 
справедлива торгівля : за і проти. Міжнародна наукова 
конференція, К.: Київ. національний ун-т ім. Т. Шевченка. ІМВ, 
2018 Доповідь:Сучасний стан торговельного протистояння 
США-ЄС. с.89-93.Тези опубліковано.
2)  Міжн. науково-методична конференція. Фаренюк 
Н.В."Фондовий ринок ЄС: методика викладання"// Матеріали 
науково- методичноі конференціі " Європейські студіів 
університетах Украіни".К.:КНУ імені Тараса Шевченка, ІМВ- 
2016- С.58-61. Тези опубліковано.
3) ІV Міжнародна науково-практична конференція “Добробут 
націй в умовах глобальної нестабільності” (25-26.04.14, м. 
Одеса, МОН України, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Програма підтримки 
вищої освіти, ВГО «Українська асоціація економістів-
міжнародників»). Доповідь: Імплементація принципів Базель ІІІ 
на сучасному етапі розвитку світової фінансової системи.
4) Фаренюк Н.В. Саудівська Аравія як учасник міжнародного 
ринку капіталу.// Круглий стіл «Арабський світ у сучасній 
системі геополітичних, геоекономічних та правових координат» 
( 01.11.2018, м. Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, ІМВ)
3) Науково-практична конференція , присвячена проф. Будкіну 
В.В «Ринок праці» (13.12.12, м Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, 
ІМВ кафедра СГ і МЕВ, кафедра МФ, ВГО «Українська асоціація 
економістів-міжнародників»). Доповідь:  Тенденції розвитку 
ринку праці у Великій Британії кризового періоду. Міжнародний 
судовий форум «Судовий захист природного довкілля та 
екологічних прав» (м. Київ, 7 листопада 2019 року). Доповідь на 
тему: «Міжамериканська система захисту права на безпечне 
довкілля». Тези опубліковано.
      Фаренюк Н.В. виступала офіціним опонентом на захисті 
дисертації з тематики міжнародних фінансів: дисертація 
Сидоренка Павла Олександровича на тему:
«Механізми протидії міжнародним тенденціям дестабілізації 
фондових ринків (біхевіористичний підхід)», подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні 
економічні відносини (квітень 2013 року).
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41 Міжнародне 
приватне право / 
International private 
law

Список публікацій за останніх 5 років 1. Питання імплементації 
права Європейського союзу у внутрішньому порядку України // 
Ідея порівняльного міжнародного права:pro et contra. Ситар. – 
Київ; Львів: Ліга-прес, 2015.
2. Асоціація з ЄС і перспективи європейської інтеграції України// 
Українська революція гідності, агресія РФ і міжнародне право. 
Міжнародне судочинство. – К., К.І.С. – 2014.
3. Interaction of the Law of Ukraine and the European Union // The 
Interactions of Legal Systems: Post-Soviet Approaches. L.: Wilday, 
Simmonides&Hill, Publishers. 2015.
4. Угода про асоціацію як перший крок на шляху європейської 



інтеграції України. Україна в міжнародних інтеграційних 
процесах. – К.: ВПЦ «Київський університет». 2015.
5. Grund-und Menschenrechte in der Ukraine // Hundbuch der 
Grundrechte in Deutschland und Europa. Band IX. Heidelberg. 
C.F.Muller GmbH, 2016.
6. The Supranational Character of the European Union Associations 
with Third Countries //Limitations of National Sovereignty through 
European Integration. – Springer Dordrecht, 2016.
7. Judicial Control of Public Power as a Legal Instrument for 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms// Rule of 
Law, Human Rights and Judicial Control of Power: Some Reflections 
from National and International Law. – Springer International 
Publishing. 2017
8. The Law of the European Union and Legal Order of Ukraine: 
Mechanism of Interaction // Transformation of Law Systems in 
Central, Eastern and Southern Europe in 2015 – 2016. – Gdansk 
University Press, 2016.
9. Protection of Human Rights in the European Union // The 
Convergence of the Fundamental Rights in Europe. – Springer 
Dordrecht, 2016.
10. European Integration and Europeanization of the National 
Legislation of the Associated Countries (the example of Ukraine) // 
The European Union – What Is Next? A Legal Analysis and the 
Political Visions on the Future of the Union. – Koln. Wolters Kluwer, 
2018.
11. Європейська інтеграція та європеїзація права України 
//Асоціація як новий формат відносин України з Європейським 
Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний 
аспекти. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2018.
12. Realization of the Association agreement between the European 
Union and Ukraine: means and legal tools. – Berlin, 2019.
13. Supra-national Nature of the European Union Association 
Agreements. – Віче. – № 18 – К., 2014.
14. Правовий механізм реалізації Угоди про асоціацію між 
Україною і Європейським Союзом. – Віче. – № 8 – К., 2015.
15. Організаційно-правовий механізм реалізації угоди про 
асоціацію між Україною і Європейським Союзом. – Наукові 
записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – № 1 
– К., 2015.
16. Правові інструменти реалізації Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом і законодавство України. – 
Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 
2015. Випуск. 36.
17. The Law of the European Union and the Legal Order of Ukraine: 
Mechanism of Interaction. – Актуальні проблеми міжнародних 
відносин. - № 127 – K., 2016. – Ч. I.
18. Зона вільної торгівлі як основа європейської інтеграції 
України. – Право України.- № 4, – К., 2016.
19. Acquis of the European Union and the Legal Order of Ukraine. – 
European Studies. The Review of European Law, Economics and 
Politics. Olomouc. Wolters Kluwer. 2016. V.3.
20. The realization of the resolutions of the association institutions in 
the associated states. – European Studies. The Review of European 
Law, Economics and Politics. Palacký University Olomouc. Wolters 
Kluwer. 2017. Vol. 4.
21. Європейське право: право Європейського Союзу: підручник : 
у чотирьох кн. – К.: Ін Юре. 2015.
Участь у редакційних колегіях наукових видань: «Право 
України», «Актуальні проблеми міжнародних відносин», «The 
European Studies; The Review of the European Law, Economics and 
Politics», «Journal of comparative and European law». 
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Ксенія Юріївна

асистент 0 Міжнародні 
відносини та 
світова політика / 
International 
Relations and World 
Politics

Основні публікації:
1.Європейський Союз: економіка, політика, право: 
енцик¬лопедичний словник. Копійка В.В., Манжола В.А., та інші 
(всього 37 осіб) К.: ВПЦ «Київський університет», 2011, 368 с.
2.  Геополітичні контури Європи: місце України. //Актуальні 
проблеми міжнародних відносин. Збірник нау¬кових праць. 
Випуск 97 (Частина 2)   - К.: Київський націо¬нальний 
університет імені Тараса Шевченка Інститут між¬народних 
відно¬син, 2011, С.157 – 161                                                                                                                   
3. Теоретичні моделі європейської інтеграції // Актуальні 
проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ 
ім. Тараса Шев-ченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 
103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці наро-дження Гліба 
Миколайовича Цвєткова. – С. 76-79
4. Участь України у створенні загальноєвропей-ського 
куль¬турного простору. // Політологічний вісник. Збірник 
науко¬вих праць. Випуск 52. К.: Київський національний 
універ¬ситет імені Та-раса Шевченка.2011,  С. 293-300
4. Засади регіональної геоолітики у Франції. // Нова 
пара¬дигма. Збірник наукових праць. Ви-пуск 98 - К.: Київський 
національний педагогіч-ний університет імені М. П. 
Драго¬манова, 2011, С. 169-180
5. Геополітичні контури Європи / В.А. Ман-жола, С.В. 
Анд¬рущенко, К.Ю. Денисенко // На-уковий вісник 
Дипломатич¬ної академії України / Дипломатична академія 
України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова 
диплома-тія і світовий порядок: зміст, закономірності, 
меха¬нізми розвитку. – С. 17-25.
Автор понад 30 наукових публікацій. Науковий керівник 
курсових та бакалаврських робіт.  Уча-сниця українських та 
міжнародних наукових конференцій.

346681 Дерба Світлана 
Миколаївна

доцент 0 Українська мова / 
Ukrainian Language 

Дерба Світлана Миколаївна Доцент кафедри української та 
російської мов як іноземних  Інститут філології Науковий 
ступінь: кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.01 – 
українська мова (ДК №047283 від 2.07.2008). 
Вчене звання: доцент кафедри української та російської мов як 
іноземних (12ДЦ №039233 від 26.10.2014).
Наукове стажування: 1. У І півріччі 2013/2014 навч. року на 
підготовчому факультеті КНУ ім. Т. Шевченка. 2. International 
internship “Innovations in education and science” in the Scientific 
direction of InterIntel D.O.O.  (21.02.20-6.03.2020, 60 hours, 
Slovenia).
Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною (англійською) 
мовою підтверджує диплом про базову вищу освіту за напрямом 
підготовки «Українська мова та література», кваліфікація 
«Магістр» філології (КВ № 25652741 від 30 червня 2004 року). А 
також свідоцтво про закінчення І Київських державних 
дворічних курсів іноземних мов (англійської) з оцінкою 
«відмінно» (№60056 від 16.01.1998).
 15 років Українська мова / Ukrainian language Дерба С. М. має 
навчальні посібники з української мови для іноземних 
студентів: 
1. Науковий стиль мовлення: навчальний посібник з української 
мови для іноземних студентів / С. М. Дерба, В. О. Любчевська-
Сокур; КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т філології, Каф. укр. та рос. 
мов як іноз. – Київ: Фенікс, 2014. – 212 с. 
2. Українська мова: навчальний посібник для іноземців / С. М. 
Дерба, В. О. Любчевська-Сокур; КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т 
філології, Каф. укр. та рос. мов як іноз. – Київ: Фенікс, 2017. – 
116 с.
Дерба С. М.  має наукові публікації з тематики української мови 
як іноземної, зокрема:
1. Текст як основний засіб у процесі навчання української мови 
як іноземної // Наукові записки Національного університету 
«Острозька академія»: Серія «Філологія». Острог : Вид-во 
НаУОА, 2018. – Вип. 1(69). Ч. 1.  – С. 128 – 131. (Index Copernicus) 
2. Лингвострановедческие приемы преподавания украинского 



языка как иностранного // Filologicke vedomosti. Vedecky a 
prakticky casopis. – Vedecko vydavatelske xentrum “Sociosfera-CZ”, 
2018. – № 1. – С. 33 – 37. (Indexed by Scientific Indexing Services 
(USA)).
3. Переклад на початковому етапі навчання української мови як 
іноземної // IMPERATIVES OF CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT IN 
PROMOTING NATIONAL COMPETITIVENESS: Proceedings of the 
1stInternational Scientific and Practical Conference. Volume II, 
December 13–14, 2018. Batumi, Georgia: Publishing House 
“Kalmosani”, 2018. – Р. 249 – 250.
     Дерба С. М. брала участь в міжнародних науково-практичних 
конференціях, присвячених філологічній тематиці, зокрема:
1. IІ Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні 
лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації» 
(19 квітня 2018, м. Острог). Доповідь на тему: «Текст як 
основний засіб у процесі навчання української мови як 
іноземної». Стаття опублікована.
 2. І Міжнародна науково-практична конференція «Імперативи 
розвитку громадянського суспільства у забезпеченні 
національної конкурентоспроможності» (13-14 грудня 2018, м. 
Батумі (Грузія)). Доповідь на тему: «Переклад на початковому 
етапі навчання української мови як іноземної». Тези 
опубліковано.
 3. Міжнародний науково-практичний семінар «Інновації та 
традиції у мовній підготовці студентів» (6 грудня 2019, м. 
Харків). Доповідь на тему: «Формування української лексичної 
компетенції іноземних студентів-медиків». Тези опубліковано.
     

135060 Титаренко 
Вадим 
Анатолійович

асистент 0 Філософія / 
Philosophy

Автор понад 30 наукових праць щодо історії філософії, 
методології історико-філософських досліджень, 
інтернаціоналізації освіти
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Доцент, 
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закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
030507 
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(англійська, 

французька). 
Мова та 

література 
(англійська, 
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німецька), 

Диплом 
кандидата 

наук ДK 
051485, 
виданий 

28.04.2009

18 Мова спеціальності 
/ Language of the 
Speciality

Сфера наукових інтересів: теорія та практика перекладу.
Головні публікації
Андрієнко Т.П., Васік Ю.А. Аспектний переклад (англійська-
українська мови): Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2012. – 188 
с.
Андрієнко Т.П., Васік Ю.А. Практичний курс перекладу 
(англійська-українська мови): Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 
2011. – 208 с.

358211 Рогач 
Олександр 
Ігорович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
доктора наук 

Д 001767, 
виданий 

22.05.1995, 
Атестат 

професора AP 
001838, 
виданий 

12.05.1998

40 Курсова робота / 
Coursework

     Рогач О.І. є засновником школи вивчення 
багатонаціональних підприємств в Україні, основоположником 
дослідження і викладання теорії міжнародного бізнесу. Рогач 
О.І. має 234 навчальні та наукові публікації з тематики курсів 
Світової економіки, Теорії міжнародного бізнесу,  
Багатонаціональних підприємств, Стратегічного менеджменту 
БНП,  зокрема:  18 індивідуальних підручників та посібників, 10 
монографій. Викладання курсів базується на унікальних 
авторських підручниках та монографіях Рогача О.І.:

1)  Рогач, О. І., Намонюк, В. Є., та Підчоса, О. В. (2020). 
Глобальна економіка: навчальний посібник. Київ: ІМВ КНУ. - 171 
c.

2) Рогач О. Багатонаціональні підприємства. Підручник. / 
О.Рогач. - ВПЦ Київський Університет., - К., - 2019 (31 д.а.) 430 с.

3) Рогач О. Багатонаціональні підприємства та глобальна 
економіка. Монографія. Центр навчальної літератури. 2020. 368 
с.

4) Рогач О. Еволюція теорії міжнародного руху 
підприємницького капіталу / Сучасні тенденції міжнародного 
руху капіталу. Монографія /За редакцією Рогача О.І. К.: Вид-во 
«Центр учбової літератури», 2019, – с.11-22

5) Рогач О. Теорії міжнародного бізнесу. Підручник / О.Рогач. – К. 
: ВПЦ «Київський університет», 2018.– 687 с.  

6) Рогач, О. І., Намонюк В. Є.  Світова економіка. Матеріали 
лекцій. К.: ІМВ, 2018. -200 с 
 
7) Світова економіка. Підручник / За ред. О.І. Шниркова, В.І. 
Мазуренка, О.І. Рогача. – К. : ВПЦ «Київський університет», 
2018.– 616 с. 

8) Рогач, О.І., Намонюк В. Є. Анісімова О.Ю. Світова економіка. 
Навчальний посібник. К.: ІМВ, 2016. -200 с.

9) Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis 
Development. Monograph / [Edited by E. Siskos and O. Rogach]. 
Kastoria : Technological Educational Institute (TEI) of Western 
Macedonia, 2014. – 304 p.

10)Рогач О. Транснаціональні корпорації. Підручник. / О.Рогач. - 
ВПЦ Київський Університет., - К., - 2008 (29 д.а.) 387 с.
Рогач О. Міжнародні інвестиції: теорія і практика бізнесу 
транснаціональних корпорацій. Підручник  - К., Либідь, 2005, 
720 с. 44,5 д.а.
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менеджмент / 
International 
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1. Рогач О. І., Дзюба П. В. Міжнародний інвестиційний 
менеджмент: підручник [для студ. вищ. навч. закл.]. Київ: ВПЦ 
«Київський університет», 2011. 495 с.         
2. Рогач О. І., Дзюба П. В. Міжнародні портфельні інвестиції: 
підручник. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2016. 950 с.                
3. Дзюба П. В. Теорії міжнародного руху капіталу // Міжнародні 
економічні відносини: практикум / О. І. Шнирков, Р. О. 
Заблоцька, З. О. Луцишин та ін.; за ред. О. І. Шниркова. 
Черкаси: видавець Ю. А. Чабаненко, 2013. Розд. 2.6. С. 54-60.
4. Дзюба П. В. Міжнародні портфельні інвестиції // Основи 
міжнародних фінансів: підручник / Рогач О. І., Анісімова О. Ю. та 
ін.; за ред. О. І. Рогача; 2-е вид., доп. Київ: ВПЦ «Київський 
університет», 2014. Розд. 15. С. 269-286.
5. Дзюба П. В. Сучасна теорія міжнародного портфельного 
інвестування: структура та детермінанти розвитку: монографія. 
Київ: Аграр Медіа Груп, 2017. 536 с.
6. Дзюба П. В. Сучасні тенденції потоків ПІІ: регіональний та 
галузевий аспекти // Багатонаціональні підприємства та 
глобальна економіка. Монографія / За ред. О. І. Рогача. Київ: 



«Видавництво «Центр учбової літератури», 2020. С. 83–108.
7. Дзюба П. В. Сучасні тенденції міжнародного портфельного 
інвестування // Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу. 
Монографія / За ред. О. І. Рогача. Київ: «Центр учбової 
літератури», 2019. С. 219–233.
8. Дзюба П. В. Трансформація парадигми руху міжнародних 
портфельних інвестицій // Сучасні тенденції міжнародного руху 
капіталу. Монографія / За ред. О. І. Рогача. Київ: «Центр учбової 
літератури», 2019. С. 22–53.
9. Дзюба П. В. Бігевіоризм: еволюція та місце в теорії 
міжнародного портфельного інвестування // Зовнішня торгівля: 
економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. Київ: 
Київський національний торговельно-економічний університет, 
2019. Вип. 6 (107). – С. 89–104.
10. Rogach O. І., Shnyrkov O., Dziuba P. V. Skewness-Based Portfolio 
Selection: Implications for International Investing in Frontier Markets 
// Journal of Transition Studies Review. – 2019. Vol. 26, № 2. – P. 23–
38.
11. Дзюба П. В. Концепція ефективного портфеля: 
ретроспективний аналіз формування основ теорії міжнародного 
портфельного інвестування / Дзюба П. В. // Вісник Одеського 
національного університету : Наук. журн. Серія : Економіка. – 
Том 22. – Вип. 5(58). – Одеса : Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова, 2017. – С. 13–19.
12. Rogach O. І., Dziuba P. V. Exchange Rate Risks of International 
Portfolio Investments: Comparative Analysis of Ukrainian and other 
Frontier Markets // Journal of Transition Studies Review. 2017. Vol. 
24, № 1. P. 31-45.
13. Дзюба П. В. Еволюція диверсифікаційного концепту теорії 
портфеля як передумова формування теорії міжнародного 
портфельного інвестування / Дзюба П. В. // Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного університету : Зб. наук. праць. 
Серія : Економіка і менеджмент. – Вип. 26 : У 2 ч. – Одеса : 
Міжнародний гуманітарний університет ; «Видавничий дім 
«Гельветика», 2017. – Ч. 1. – С. 48–54.
14. Dziuba P. Global Portfolio Investments: The Use of Structure and 
Dynamics Data in Predicting Instability // Journal of Global Economy 
Review. 2014. Vol. 2, № 1. P. 4-9.

1. Член Галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 
«міжнародні економічні відносини» у 2019-2020 навчальному 
році.
2. Член Галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 
«міжнародні економічні відносини» у 2018-2019 навчальному 
році.
3. Наукове керівництво призера Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спеціальності «міжнародні 
економічні відносини» у 2017-2018 навчальному році.

1. Член Всеукраїнської громадської організації «Українська 
асоціація економістів-міжнародників».
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1. Рогач О. І., Дзюба П. В. Міжнародний інвестиційний 
менеджмент: підручник [для студ. вищ. навч. закл.]. Київ: ВПЦ 
«Київський університет», 2011. 495 с.         
2. Рогач О. І., Дзюба П. В. Міжнародні портфельні інвестиції: 
підручник. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2016. 950 с.                
3. Дзюба П. В. Теорії міжнародного руху капіталу // Міжнародні 
економічні відносини: практикум / О. І. Шнирков, Р. О. 
Заблоцька, З. О. Луцишин та ін.; за ред. О. І. Шниркова. 
Черкаси: видавець Ю. А. Чабаненко, 2013. Розд. 2.6. С. 54-60.
4. Дзюба П. В. Міжнародні портфельні інвестиції // Основи 
міжнародних фінансів: підручник / Рогач О. І., Анісімова О. Ю. та 
ін.; за ред. О. І. Рогача; 2-е вид., доп. Київ: ВПЦ «Київський 
університет», 2014. Розд. 15. С. 269-286.
5. Дзюба П. В. Сучасна теорія міжнародного портфельного 
інвестування: структура та детермінанти розвитку: монографія. 
Київ: Аграр Медіа Груп, 2017. 536 с.
6. Дзюба П. В. Сучасні тенденції потоків ПІІ: регіональний та 
галузевий аспекти // Багатонаціональні підприємства та 
глобальна економіка. Монографія / За ред. О. І. Рогача. Київ: 
«Видавництво «Центр учбової літератури», 2020. С. 83–108.
7. Дзюба П. В. Сучасні тенденції міжнародного портфельного 
інвестування // Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу. 
Монографія / За ред. О. І. Рогача. Київ: «Центр учбової 
літератури», 2019. С. 219–233.
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виміри» (м. Київ, 26.02.15 р.). Доповідь на тему: «Відносини між 
штаб-квартирою і дочірніми компаніями в якості заснованого на 
знаннях детермінанту стратегічної конфігурації мережі ТНК». 
Тези опубліковано.
Підчоса О.В. є організатором та співорганізатором наукових 
заходів, на які запрошуються здобувачі вищої освіти, зокрема:
1. Член організаційного комітету International Congress of Islamic 
Economy, Finance and Ethics, 28-29.10.19, Istanbul, Turkey.
2. Модератор секції «Міжнародні фінанси» в рамках 
Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2019», 
6.03.19 р. Київ, ІМВ КНУ. 
3. Модератор секції «Міжнародні фінанси» в рамках 
Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 
відносин 2018», 25.10.18 р. Київ, ІМВ КНУ. 
4.  Модератор секції «Міжнародні фінанси» в рамках 
Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2018» 
29.03.18 р. Київ, ІМВ КНУ.
5. Модератор секції «Міжнародні фінанси» в рамках 
Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 
відносин 2017», 26.10.17 р. Київ, ІМВ КНУ.
6. Член оргкомітету International Conference on Science Education 
and Technology Innovations (SCIETI 2017), Cambridge International 
Academics, 11-12.11.17, Dubai, UAЕ.
7. Член оргкомітету III Міжнародної науково-практичної 
конференції «Проблеми і перспективи розвитку світової 
економіки і міжнародних економічних відносин», 30.09.17, м. 
Київ.
8. Член оргкомітету III Міжнародної науково-практичної 
конференції «Підвищення стійкості економіки в умовах 
геоекономічної нестабільності: національний та глобальний 
виміри», 27.10.17, м. Київ.
9. Член оргкомітету III Міжнародної науково-практичної 
конференції «Сучасні тенденції розвитку світових фінансів», 
30.03.17, м. Київ.
10. Член оргкомітету III Науково-практичного круглого столу 
«Глобальні соціально-економічні трансформації в ХХІ столітті», 
13.10.17, м. Київ.
11. Член оргкомітету III Науково-практичного круглого столу 
«Віртуалізація світової економіки: нові підходи до конкурентної 
боротьби», 16.03.17, м. Київ.
12. Модератор секції «Міжнародні фінанси» в рамках 
Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2017». 
30.03.17 р. Київ, ІМВ КНУ.
13. Модератор секції «Міжнародні фінанси» в рамках 
Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 
відносин 2016». 27.10.16 р. Київ, ІМВ КНУ.
14. Участь в організації та роботі студентського наукового 
гуртка «Міжнародні фінанси» з 2016 року.
15. Член оргкомітету II Міжнародної науково-практичної 
конференції «Україна-ЄС: розвиток взаємодії в умовах новітніх 
викликів», 18.02.16, м. Київ.
16. Член оргкомітету II Міжнародної науково-практичної 
конференції «Проблеми і перспективи розвитку світової 
економіки і міжнародних економічних відносин», 08.10.15, м. 
Київ.
17. Член оргкомітету II Міжнародної науково-практичної 
конференції «Підвищення стійкості економіки в умовах 
геоекономічної нестабільності: національний та глобальний 
виміри», 05.11.15, м. Київ.
18. Член оргкомітету II Міжнародної науково-практичної 
конференції «Міжнародна економіка: стратегії глобальних 
акторів», 03.12.15, м. Київ.
19. Член оргкомітету II Науково-практичного круглого столу 
«Глобальні соціально-економічні трансформації в ХХІ столітті», 
22.10.15, м. Київ.
20. Член оргкомітету II Науково-практичного круглого столу 
««Центри сили» в світовій економіці: конкуренція або 
співробітництво», 17.12.15, м. Київ.
21. Член оргкомітету II Науково-практичного круглого столу 
«Віртуалізація світової економіки: нові підходи до конкурентної 
боротьби», 25.02.16, м. Київ.
22. Модератор секції «Міжнародні фінанси» в рамках 
Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 
відносин 2015». 22.10.15 р. Київ, ІМВ КНУ.
Підчоса О.В. популяризує наукові здобутки з тематики 
міжнародних економічних відносин, зокрема:
1. Прочитав лекцію для учасників «Школи молодого 
українського дипломата», ІМВ КНУ, на тему : «Індустрія 4.0: 
формування нової економіки», 16.11.19 р.
2. Провів серію англомовних лекцій «Basics of the New Resource 
Revolution» для переможців секції «Економіка» Малої академії 
наук. Міжнародний центр дитячоı ̈науковоı ̈творчості 
«ManLabCamp», м. Киıв̈, Пуща-Водиця (18.09.17).
Підчоса О.В. виступав офіційним опонентом на захистах 
дисертацій:
1. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Буніна С.В.  
«Розвиток світового ринку страхових послуг в умовах 
глобальної конкуренції», на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, Харків, 
29.06.19.
2. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Бондаренко М.І. 
«Розвиток світового інвестиційного ринку в умовах глобальних 
трансформацій», на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, Харків, 
04.06.19.
3. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Музиченко М.В. 
«Диверсифікація ринку природного газу ЄС в контексті 
забезпечення енергетичної безпеки», на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 
– світове господарство і міжнародні економічні відносини, 
Харків, 30.06.18.
4. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Гурмак В.М. 
«Транснаціональний фактор модернізації економіки Республіки 



Корея», на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 
наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і 
міжнародні економічні відносини, Київ, 22.05.18. 
5. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Чичиної О.А. 
«Енергетичні ресурси як чинник розвитку світового 
господарства», на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, Харків, 
30.06.17.
6. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Семенової Д.С. 
«Розвиток глобального ринку енергетичних ресурсів», на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні 
економічні відносини, Харків, 28.04.16.
Підчоса О.В. виступав рецензентом дисертаційних робіт:
1. Рецензент дисертаційної роботи Баллака Е. «Економічна 
інтеграція країн-членів Ліги Арабських Держав в умовах 
трансформації регіонального простору» на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії за спеціальністю 292 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, Київ 2020.
2. Рецензент дисертаційної роботи Хмари О.П. «Розвиток 
міжнародних виробничих мереж оборонно-промислових 
комплексів розвинених країн» на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, Київ 2019.
3. Рецензент дисертаційної роботи Пашаєва Т. «Інструменти 
фінансової підтримки регіонального економічного розвитку в 
ЄС» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 
наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і 
міжнародні економічні відносини, Київ 2019.
Рецензент дисертаційної роботи Суровцева О.О. «Вплив 
соціальних мереж на систему маркетингових комунікацій 
міжнародних компаній (МК)» на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини, Київ 2016.
Підчоса О.В. брав участь у міжнародних наукових проектах:
1. PMI Project "Interdependence Between Illegal Trade in Tobacco 
and Corruption, Money Laundering and Organized Crime". November 
2019-January 2020.
2. Research project «Technology Transfer in Post-Socialist 
Economies � The Case of Ukraine and Russia in Comparison with 
East Germany and Poland» 2016-2018.
3. PRORES Project (Pro-ecological restructuring for job) (Lithuania, 
Poland, Ukraine), European Union Seventh Framework Programme, 
2011-2015.
Підчоса О.В. був залучений до міжнародної експертизи:
1. Member of international expert and advisory group for PhD 
Workshops «The political economy of Euro-Asian energy relations» 
under «Young Eurasian Forum 2018 on Transboundary Energy 
Relations: Promoting Cooperation and Addressing Conflict», (Ruhr-
Universität Bochum, Bochum, Germany, 2018).
2. Member of the YICGG Board of Judges, Shanghai, China, since 
05.2018.
3. Jury member «Youth Innovation Competition on Global 
Governance 2017» (Astana, Kazakhstan), 07-12.07.2017.
4. Jury member «Youth Innovation Competition on Global 
Governance 2016» (Shanghai, China), 25-29.07.2016.
Jury member «Youth Innovation Competition on Global Governance 
2015» (Milan, Italy), 18-20.08.2015.
Підчоса О.В. брав участь у наступних дослідницьких проектах:
1. Дослідження страхового ринку міста Запоріжжя, 2008-2011 
роки;
2. Перспективи експорту української органічної 
сільськогосподарської продукції до ЄС, 2009;
3. Огляд лакофарбової промисловості України: сучасні тенденції 
та перспективи розвитку, 2013 рік;
4. Зовнішні загрози безпеки як виклик для сталого розвитку 
України, 2014;
5. Соціально-економічні ефекти перетворення органічних 
відходів в енергію та добрива у міні-біогазових установках, 
2014;
6. Методологічні рамки оцінки ризиків стійкості об’єктів 
критичної інфраструктури в умовах зовнішніх загроз безпеки 
України, 2014;
7. Інвестиційний потенціал розвитку нуклеусної свиноферми 
для 300 племінних свиноматок рівня GGP, 2015
8. Інвестиційний потенціал впровадження лінії грануляції та 
пакування комбікормів для домашніх тварин та птиці для МСП, 
2015;
9. Огляд експорту сільськогосподарської продукці України до 
Китаю: перспективи розвитку, 2015 рік;
10. Case-study «Утилізація біогазу сільськогосподарських 
біовідходів ТОВ «Лідер» для виробництва електроенергії та 
опалення, 2015 рік;
11. Огляд біотехнологічного кластеру м. Київ, 2018;
12. Огляд індустрії моди м. Києва, 2019;
13. Оцінка інвестиційного та експортного потенціалу 
виробництва баранини в Україні, 2019;
Оцінка перспектив запровадження обмежень імпорту 
поліетилену в Україну, 2019;
Підчоса О.В. є членом професійних об’єднань:
1. Член Вищої ради УАЕМ з 29.06.17
2. Віце-президент УАЕМ 2012-2014
3. Член виконавчого комітету УАЕМ 2011-2012
4. Член Київського наукового клубу «Синергія» з 2010 року.
5. Член ВГО «Українська асоціація економістів-міжнародників» 
(УАЕМ) з 2009 року.
Підчоса О.В. здійснював керівництво науковою роботою 
студентів в рамках підготовки та участі у міжнародних 
змаганнях:
1. Підготовка команди ІМВ до фіналу міжнародного бізнес-
чемпіонату Future Leaders’ League від Unilever, 08-12.04.19 р., 
Лондон.
2. Наукове керівництво команди студентів в рамках підготовки 
та участі у Case-Study АВК (тема: «АВК: аналіз нового 
експортного напрямку»), 30.11-08.12.19 р. (1 команда 1 місце).
3. Підготовка команд студентів ІМВ (3 команди) для участі 
«Summit of Youth Innovation Competition on Global Governance 
2019», тема заходу: “Oceans, Rivers and Lakes: Global Water 
Preservation, Utilization and Development”, Джакарта, Індонезія, 
15-18 Липня, 2019. (1 команда 1 місце).
4. Підготовка команд студентів ІМВ (3 команди) для участі 
«Summit of Youth Innovation Competition on Global Governance 
2018», тема заходу: “Rural Revitalization: Green Development, 
Innovation &Sharing Economy”, Шанхай, КНР, 15-22 Липня, 2018. 
(1 команда 1 місце).
5. Підготовка команд студентів ІМВ (4 команди), робота в якості 
судді в «Summit of Youth Innovation Competition on Global 
Governance», тема заходу: “Future Energy and Sustainable 
Infrastructure” в рамках World Exppo 2017, Астана, Казахстан, 
07-11 Липня, 2017. (1 команда 1 місце).
6. Підготовка команд студентів ІМВ (6 команд), робота в якості 
судді змагань для участі в «Summit of Youth Innovation 
Competition on Global Governance», тема заходу: “Sustainable 
Development Goals: Common Agenda, Plural Approaches”, Шанхай, 
Китай, 01-05 Серпня, 2016. (2 команди 1 місце).
7. Участь в підготовці команди аспірантів ІМВ для участі в 
«Summit of Youth Innovation Competition on Global Governance», 
Мілан, Італія, 18-20 Серпня, 2015. (1 місце).
Підготовка до участі у конкурсі для молодих вчених НАН 



України (Відділення Економіки) наукової роботи студентки 1-го 
курсу магістратури Баранової Ю.М. (2 місце), 2014 р.
Підчоса О.В. у 2013 році займав посаду заступника 
відповідального секретаря приймальної комісії (по 
магістерським програмам) Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

45160 Мазуренко 
Валерій 
Іванович

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

Мазуренко Валерій Іванович Доцент кафедри світового 
господарства і міжнародних економічних відносин Інститут 
міжнародних відносин Науковий ступінь: доктор  економічних 
наук, спеціальність 08.00.02 – світове господарство і
міжнародні економічні відносини (ДД №008988 від 24.06.1987). 
Вчене звання: доцент, кафедри світового господарства і
міжнародних економічних відносин (ДЦ №001526 від 
26.01.2011).
Наукове стажування: Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, Економічний факультет, кафедра 
міжнародної економіки та маркетингу.
Строк навчання з "01" лютого 2018 р. по "31" травня 2018 р. 
відповідно до наказу по установі від 07.08.2017 р. № 722-32.
Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною (англійською) 
мовою підтверджує диплом про базову вищу освіту за напрямом 
підготовки «Міжнародні економічні відносини», кваліфікація 
економіст міжнародник, референт-перекладач з англійської 
мови (ЗВ № 807241 від 25 червня 1985 року). 31 рік «Основи 
методології досліджень у міжнародному бізнесі, комерції та 
фінансах»/«Basics of Research Methodology in International 
Business, Commerce and Finance»
      Мазуренко В.І. має наукові публікації з тематики 
міжнародного бізнесу, комерції та фінансів:
1)  Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому 
господарстві, Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018.
2) Економічні санкції у світовому господарстві, Київ: ВПЦ 
«Київський університет», 2019
3) Світова економіка: підручник / за ред. О.І. Шниркова, В.І. 
Мазуренка, О.І. Рогача, Київ: ВПЦ "Київський університет", 2018

     Мазуренко В.І. брав участь в міжнародних науково-
практичних конференціях, присвячених тематиці методології 
досліджень у міжнародному бізнесі, комерції та фінансах, 
зокрема:
1) Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому 
господарстві. Науково-практична конференція, Київ, 27 жовтня 
2017 р 
2) Економічні санкції у світовому господарстві: теорія і практика 
застосування. Науково-практична конференція, Київ, 23 
листопада 2018 р. – КНУ імені Тараса Шевченко, 2018. 
 3) Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних 
відносин. Науково-практична конференція, Київ, 21 листопада 
2019 р., Тези опубліковано.
Мазуренко В.І. у 2014-2016 викладав курси «Розрахунки в 
міжнародному підприємництві» «Інтелектуальна власність та 
інновації у міжнародному підприємництві» на магістерський 
освітній програмі міжнародні економічні відносини спеціалізації 
«Міжнародне підприємництво» англійською мовою.
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1. Расшивалов Д.П. Новітні інтеграційні процеси на світовому 
страховому ринку. Розвиток новітніх форм міжнародної 
економічної інтеграції на початку 21 століття: монографія (О.І. 
Шнирков, Київ: ВПЦ «Київський університет», 2017. 360 с.  (0,5 
а.а.) 
2. Расшивалов Д.П. Ризик менеджмент у міжнародному бізнесі. 
Київ: ВАДЕКС, 2014. , с 220 с. 
3. Фінансовіі рішення у ризиковому середовищі міжнародного 
бізнесу. Міжнародний бізнес: Підручник. Київ: ВПЦ «Київський 
університет», 2014. 800 с. (особисто автору належить 1,5 а.а.).

4. Расшивалов Д.П. Назва розділу. Новітні форми міжнародного 
бізнесу в умовах глобальних інституційних та технологічних 
змін: монографія ( Ред. Расшивалов Д.П.). Київ: ВАДЕКС, 2019. 
440 с. (особисто автору належить (0 ,5 а.а.)

191547 Расшивалов 
Дмитро 
Петрович

завідуючий 
кафедри

0 Страхування в 
міжнародному 
бізнесі / Insurance in 
international 
business

1. Расшивалов Д.П. Новітні інтеграційні процеси на світовому 
страховому ринку. Розвиток новітніх форм міжнародної 
економічної інтеграції на початку 21 століття: монографія (О.І. 
Шнирков, Київ: ВПЦ «Київський університет», 2017. 360 с.  (0,5 
а.а.) 
2. Расшивалов Д.П. Ризик менеджмент у міжнародному бізнесі. 
Київ: ВАДЕКС, 2014. , с 220 с. 
3. Фінансовіі рішення у ризиковому середовищі міжнародного 
бізнесу. Міжнародний бізнес: Підручник. Київ: ВПЦ «Київський 
університет», 2014. 800 с. (особисто автору належить 1,5 а.а.).

4. Расшивалов Д.П. Назва розділу. Новітні форми міжнародного 
бізнесу в умовах глобальних інституційних та технологічних 
змін: монографія ( Ред. Расшивалов Д.П.). Київ: ВАДЕКС, 2019. 
440 с. (особисто автору належить (0 ,5 а.а.)
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Гуменюк Ярослав Миколайович Асистент кафедри 
міжнародного бізнесу Інститут міжнародних відносин Науковий 
ступінь: кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.02 – 
світове господарство і міжнародні економічні відносини (ДК 
№048588 від 23.10.2018). 
Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною (німецькою) 
мовою підтверджує диплом про вищу освіту за спеціальністю 
«Міжнародний бізнес», кваліфікація економіст-міжнародник, 
перекладач з німецької мови (КВ № 45753519 від 30 червня 
2013 року). 6 років Міжнародний бізнес / International Business 1. 
Гуменюк Я.М. Інвестиційний клімат аграрного сектору 
економіки
України. Херсонський економічний вісник. Херсон. 2014. - №1(1). 
Част. ІІ. С.147-150.
2. Гуменюк Я.М. Потенціал Ліги Арабських Держав у системі
диверсифікації та пошуку нових ринків збуту аграрної продукції 
українського
виробництва. Економічний вісник Запорізької державної 
інженерної академії.
Запоріжжя. 2016. №5(05). Частина 1. С. 12-16.
3. Гуменюк Я.М. Використання потенціалу Китаю для виходу на 
азійські
ринки збуту аграрної продукцію Актуальні проблеми 
міжнародних відносин:
Збірник наукових праць. Київ ВАДЕКС, 2016. С.80-85
Статті в наукових фахових виданнях іноземних держав та 
виданнях, включених
до міжнародних наукометричних баз:
4. Гуменюк Я.М. Місце аграрного сектору економіки України в 
глобальній
продовольчій системі. Економіка, Фінанси, Право 2016. Київ. 
С.79-86. (Стаття
належить до міжнародної наукометричної бази Index 
Copernicus)
5. Гуменюк Я.М. Взаємозв’язок аграрного сектору економіки 
України та
глобальної продовольчої системи. Evropský časopis ekonomiky a 
managementu.
Прага. 2016. Ч.2. С.126-133. (Стаття належить до міжнародних
наукометричних баз Index Copernicus та International Scientific 
Indexing)
6. Гуменюк Я.М. Удосконалення моделі інтеграційного розвитку 
аграрного



сектору економіки України з ЄС. Економіка, Фінанси, Право. 
Київ. 2016. С.79-
86. (Стаття належить до міжнародної наукометричної бази Index 
Copernicus)
7. Гуменюк Я.М. Зона вільної торгівлі між Україною та Єгиптом 
та місце
аграрного сектору в ній Економіка, Фінанси, Право. Київ. 2017. – 
С.15-18.
(Стаття належить до міжнародної наукометричної бази Index 
Copernicus)
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2007, 
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Дмітрієв В.С. Соціально - економічна природа глобальних 
проблем та інституційні механізми їх регулювання, Науковий 
вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія 
"економіка та менеджмент" №22/2016

Дмітрієв В.С. Фактори  впливу на конкурентне середовище 
фінансових ринків, що формуються", Міжнародні відносини 
Серія «Економічні науки». №8 2016.
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/167

Стажування в Університеті Кардинала Стефана Вишинського 
(м.Варшава, Республіка Польща) з 17 по 22 квітня 2018 року

8632 Шевченко 
Володимир 
Юліанович

доцент 0 Управління 
міжнародними 
проектами / 
International project 
management

1. Шевченко В  Ризики та суперечливість міжнародного руху 
капіталу в банківському секторі. Вісник КНУ імені Тараса 
Шевченка, серія „Економіка”, Вип. 3(156), 2014. С.26-30. (фахове 
видання, Index Copernicus) 
2. Шевченко В  Взаємодія торговельних і фінансових 
взаємозв’язків у зонах вільної торгівлі. Вісник  КНУ імені Тараса 
Шевченка серія „Економіка”, Вип.9 (162) , 2014- С. 24-30. 
(фахове видання, Index Copernicus)
3. External forces and banking stability: a comparative view. 
National Economic Reform: experience of Poland and prospects for 
Ukraine. Monograph. State University of Jan Kochanovsky/ Kielce, 
Poland. 2016 P.151-164
4. Shevchenko V. International banking evolution: systemic 
dimensions:   National economic development and modernization: 
experience of Poland and prospects for Ukraine. Monograph. State 
University of Jan Kochanovski, Kielce. 2017, p.272-283.
5. Shevchenko V. Solidarity finance: forms and modern trends: A 
Social and Solidarity economy. The Ukrainian Choice. Monograph. 
Newcastle, Cambridge Scholars Publishing.2017, p.107-126.
6. Шевченко В.Ю. Дивестиції і трансформація міжнародної 
банківської діяльності - Процеси економіч ної дезінтеграції і 
сучасному світовому господарстві. Монографія. Київ. ВПЦ 
Київськ.Універ. 2018.  С. 119—136.
7. Shevchenko V. Divestments in the context of the international 
banking transformation strategy: Strategic management: global 
trends and national peculiarities. Monograph. State University of Ian 
Kochanovsky. Kelce.“Baltia publishing”//2019. .p..677-690.
8. Шевченко В  Фактори банківської нестабільності і 
конкурентоспроможність підприємств.  Теоретичні та прикладні 
питання економіки. Зб.наук. пр. Вип. 1 (30).   -К.: Вид.полігр. 
центр „Київськ. універ.”, 2015, - С. 174-184.    (фахове видання)
9. Шевченко В., Яценко В.  Системний підхід до управління 
ризиками та фінансова стабільність підприємства (на прикладі 
державного підприємства «Антонов»). Теоретичні та прикладні 
питання економіки. Зб.наук. пр. Вип. 2 (33). - К.: Вид.полігр. 
центр „Київськ. універ.”, 2016, - С. 56-68.   (фахове видання)
10. Шевченко В  Глобальні економічні процеси та еволюція 
міжнародної банківської конкуренції   Теоретичні та прикладні 
питання економіки. Зб.наук. пр. Вип. 1 (34). К.: Вид.полігр. 
центр „Київськ. універ.”, 2017, С.93-102. (фахове видання)
11. Шевченко В.Ю. Опрощенко М.В. Еволюція прямого 
іноземного інвестування у цифровій  економіці. Теоретичні та 
прикладні питання економіки. Зб.наук. пр.  Вип.1 (38). К.: 
Вид.полігр. центр „Київськ. універ.”, 2019. С.63-73. (фахове 
видання) 
12. Шевченко В.Ю.,Луценко Л.В. Особливості боргового 
фінансування економіки України.  Теоретичні та прикладні 
питання економіки. Зб.наук. пр.  Вип.2 (38). К.: Вид.полігр. 
центр „Київськ. універ.”, 2019. С.16-25. (фахове видання) 
13. Financial instability and alternative banking. III International 
Scientific Conference: Alternative Economic System: solidarity 
economy for Ukraine. July 2-3, 2015. Kyiv, Taras Shevchenko 
National University of Kyiv, P.55-57.
14. Шевченко В.Ю. Зовнішні чинники нестабільності банківської 
системи України. Соціально-економічний розвиток України: 
загрози та виклики в умовах трансформаційних змін. Міжнар. 
наук-практ.конф. Одеса, Одеський НУ, 2016. С.69-71.
15. Шевченко В.Ю. Global trends impact on Ukrainian banking 
system. Мега-тренди світового розвитку та економічні 
перспективи України. Міжн. конф.  К.: КНУ імені Тараса 
Шевченка, 2016. С.69-70.
16. Міжнародні умови стабілізації банківської системи України. 
ХІ Міжн. Наук.-практ. конф. Грудневі Читання. Європейський 
вектор розвитку страхового ринку України. Зб. тез допов. К. 
КНУ імені Тараса Шевченка. 2016. С.96-98.
17. Shevchenko V. . Global economic conditions for the banking 
systems stability. Economy and society: modern foundation for 
human development. Leipzig University. Leipzig. 2016. P.22-24.
18. Shevchenko V.. International banking evolution: systemic 
dimensions. National economic development and modernization: 
experience of Poland and prospects for Ukraine. State University of 
Jan Kochanovski, Kielce. 2017, P.272-283
19. .Shevchenko V.  Globalization implications on financial 
innovations. Innovative economy: Processes, strategies, 
Technologies. State University of Jan Kochanovski, Kielce. Kielce. 
2017. P. 58-61.
20. Shevchenko V. Social imperatives of the international banking 
evolution. The modern trends in the development of business social 
responsibility. Nova University, Lisbon. 2017. P.33-36.
21. Shevchenko V. Divestments in the context of the international 
banking transformation strategy. Strategic management: global 
trends and national peculiarities. State University of Jan 
Kochanovski, Kielce. Kielce. 2019. P.677-690.
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Крикун Вікторія Андріївна Доцент кафедри міжнародного 
бізнесу Інститут міжнародних відносин Науковий ступінь: 
Кандидат економічних наук, спеціальність Д 26.001.02 - Світове 
господарство і міжнародні економічні відносини (ДК № 005822 
від 29.03.2012).
Вчене звання: доцент, кафедра міжнародного бізнесу (АД № 
001036 від 05.07.2018).
Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною (англійською) 
мовою підтверджує диплом про повну вищу освіту за 
спеціальністю «Міжнародний бізнес», кваліфікація економіст-
міжнародник, перекладач з англійської мови (КВ № 33185886 
від 1 лютого 2008 року) 11 років Глобальні маркетингові 
стратегії /



Диплом 
кандидата 

наук ДK 
005822, 
виданий 

29.03.2012, 
Атестат 

доцента AД 
001036, 
виданий 

05.07.2018

Global marketing strategies      Крикун В.А.  має наукові публікації 
з тематики міжнародного маркетингу, зокрема:
1) 1) Крикун В.А. Сучасні тенденції розвитку новітніх технологій 
міжнародного маркетингу / Расшивалов Д.П., Вергун В.А., 
Мазуренко В.П. та ін. // Новітні форми міжнародного бізнесу в 
умовах глобальних інституційних та технологічних змін: 
монографія. К.: ВАДЕКС, 2019. – 231-240 с.
2) 2) Крикун В.А. Брендинг як соціальна технологія управління в 
міжнародному бізнесі. Зб. наукових праць «Актуальні проблеми 
міжнародних відносин», К.: ВАДЕКС, 2016. – с. 113-122
3) 3) Крикун В.А. Управління капіталом бренда в умовах 
асиметрії світогосподарських процесів. Стратегії економічного 
розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна 
монографія.  Херсон : ВД «Гельветика», 2015. – Т.1. – 259-280 с.
     Крикун В.А. брала участь в міжнародних науково-практичних 
конференціях, присвячених тематиці міжнародного маркетингу, 
зокрема:
4) 1) Міжн. наук.-практ. конф. “Modern transformation of 
economics and management in the era of globalization” (Klaipeda, 
Jan. 29, 2016). Доповідь на тему «Еволюція концепції соціально 
орієнтованого маркетингу». Тези опубліковано.
5) 2) Міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих 
вчених Шевченківська весна (Київ, 2015). Доповідь на тему 
«Соціально-психологічна складова маркетингових комунікацій». 
Тези опубліковано.
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26.02.2015

12 Глобальні бізнес-
культури / Global 
business cultures

Монографії, підручники та посібники
1. Новітні форми міжнародного бізнесу в умовах глобальних 
інституційних та технологічних змін: монографія / В.А. Вергун, 
Д.П. Расшивалов, В.П. Мазуренко, О.І. Ступницький та ін.; за 
ред. Д.П. Расшивалова– К. : видавництво «Вадекс», Д. А. 
Глухова, 2019 –439 с. (с. 46-73; 335-349).
2. Сучасна фірма: виклики та управління змінами: навчальний 
посібник/ В.А. Вергун,  І. Є.Голубій,  В.С. Карп та ін.; за ред. В.А. 
Вергуна– К. : видавництво «Вадекс», Д. А. Глухова, 2016 – 404 с.
1. Глухова Д.А. «Тенденції та перспективи розвитку глобальних 
інформаційних технологій» // Актуальні проблеми міжнародних 
відносин : Збірник наукових праць. Випуск 126 (частина І). К. : 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 
Інститут міжнародних відносин, 2015. – 184 с. С.111-116.
2. Глухова Д.А. Становлення сучасної парадигми інформаційного 
суспільства: соціально-економічний вимір //  Актуальні 
проблеми  міжнародних відносин: Збірник наукових праць. 
Спеціальний випуск: Міжнародний бізнес 25-риччю заснування 
кафедри міжнародного бізнесу К.: ВАДЕКС, 2016. – 272с. – С. 52-
60.
3.  «Промисловий ренесанс ЄС в контексті глобального 
інноваційного розвитку» / Д.А.Глухова //  Міжнародні відносини 
Серія "Економічні науки"  -  2017.
З 2014-2017 рр. – заступник Відповідального Секретаря 
Приймальної Комісії ІМВ КНУ імені Т. Шевченка
З 2016 р. – координатор Центру Кар’єри ІМВ 

357713 Приятельчук 
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доцент, 
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закінчення: 
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спеціальність: 

050103 
Міжнародні 
економічні 
відносини, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 009291, 

виданий 
16.12.2019, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

023238, 
виданий 

17.06.2010

16 Міжнародне 
управління 
персоналом / 
International Human 
Resource 
Management

Приятельчук О.А. має наукові публікації з тематики 
міжнародного менеджменту людських ресурсів, зокрема:
1) Приятельчук О.А. Формування інклюзивності ринку праці 
Скандинавського регіону // Науковий журнал: Вісник 
Хмельницького національного університету. Економічні науки. 
№5, том 1, 2018. С.182-189. (0,75 а.а.)
2) Приятельчук О.А. Імплементація північноєвропейського 
досвіду управління людськими ресурсами в умовах українського 
бізнес-середовища // Актуальні проблеми міжнародних 
відносин: Спеціальний випуск: Міжнародний бізнес. Збірник 
наукових праць. Київ: ІМВ, 2016. С. 152-164. (0,9 а.а.)
3) Приятельчук О.А. Соціалізація менеджменту фірми під 
впливом змін // Сучасна фірма: Виклики та управління змінами. 
Вергун В.А. та ін. Навчальний посібник. – К.: ВАДЕКС, 2016. Розд. 
8. С. 327-397.
4) Приятельчук О.А. Державне регулювання розвитку трудового 
потенціалу України //Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Серія: 
Міжнародні відносини. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2012. 
Вип. 38-39. С. 77-79. (0,6 а.а)
Приятельчук О.А. брала участь в міжнародних науково-
практичних конференціях, присвячених тематиці міжнародного 
менеджменту персоналу, за результатами яких опубліковані 
тези, зокрема:
1) Приятельчук О.А. Місце людського ресурсу в сучасній 
концепції менеджменту фірми // Modern Transformation of 
Economics and Management in the Era of Globalization: 
International Scientific Conference. January 29, 2016. – Klaipeda: 
2016. P. 182-187.
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наук ДK 
000241, 
виданий 

29.03.2012, 
Атестат 
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26.02.2015

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

Монографії, підручники та посібники
1. Новітні форми міжнародного бізнесу в умовах глобальних 
інституційних та технологічних змін: монографія / В.А. Вергун, 
Д.П. Расшивалов, В.П. Мазуренко, О.І. Ступницький та ін.; за 
ред. Д.П. Расшивалова– К. : видавництво «Вадекс», Д. А. 
Глухова, 2019 –439 с. (с. 46-73; 335-349).
2. Сучасна фірма: виклики та управління змінами: навчальний 
посібник/ В.А. Вергун,  І. Є.Голубій,  В.С. Карп та ін.; за ред. В.А. 
Вергуна– К. : видавництво «Вадекс», Д. А. Глухова, 2016 – 404 с.
1. Глухова Д.А. «Тенденції та перспективи розвитку глобальних 
інформаційних технологій» // Актуальні проблеми міжнародних 
відносин : Збірник наукових праць. Випуск 126 (частина І). К. : 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 
Інститут міжнародних відносин, 2015. – 184 с. С.111-116.
2. Глухова Д.А. Становлення сучасної парадигми інформаційного 
суспільства: соціально-економічний вимір //  Актуальні 
проблеми  міжнародних відносин: Збірник наукових праць. 
Спеціальний випуск: Міжнародний бізнес 25-риччю заснування 
кафедри міжнародного бізнесу К.: ВАДЕКС, 2016. – 272с. – С. 52-
60.
3.  «Промисловий ренесанс ЄС в контексті глобального 
інноваційного розвитку» / Д.А.Глухова //  Міжнародні відносини 
Серія "Економічні науки"  -  2017.
З 2014-2017 рр. – заступник Відповідального Секретаря 
Приймальної Комісії ІМВ КНУ імені Т. Шевченка
З 2016 р. – координатор Центру Кар’єри ІМВ 

192059 Шворак 
Людмила 
Олександрівна

асистент 0 Конкуренція на 
міжнародних 
ринках / Competition 
in International 
Markets

З тематики конкуренції на світових ринках за авторством 
Шворак Л.О. опублікований конспект лекцій (Competition on 
World Markets: Compendium of Lectures / O.I. Shnyrkov, L.O. 
Shvorak. Kyiv University Publishing and Printing Center, 2017. – 174 
p.).
Шворак Л.О. має п’ятирічний досвід викладання суміжних курсів 
(«Competition on World Markets» та «Competition in International 
Entrepreneurship») на англомовних магістерських програмах 
«International Trade Regulation» та «International 
Entrepreneurship» в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Т. 
Шевченка. 
Шворак Л.О. була рецензентом дисертації на здобуття ступеня 
кандидата економічних наук Вітька Д.О. (тема «Детермінанти 
конкурентоспроможності компаній на аграрних ринках ЄС»). 
Шворак Л.О. має 55 наукових та навчально-методичних праць, з 
них 1 підручник (у співавторстві), 3 навчальних посібника (у 
співавторстві), 1 конспект лекцій (у співавторстві), 1 практикум 
(у співавторстві), 6 монографій (у співавторстві). Після захисту 
докторської дисертації опубліковано 13 наукових статей, у тому 
числі 7 у фахових виданнях, 3 у закордонних виданнях, 1 
публікація включена до міжнародної наукометричної бази 



Scopus. Брала участь у 27 міжнародних та українських науково-
практичних конференціях.
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9 Фінансовий аналіз 
та математика 
фінансових ринків / 
Financial Analysis 
and Math of Financial 
Markets

Монографії:
1. Стійкість національних фінансових систем в умовах 
глобалізації. К.: ТОВ «Три К», 2015
Статті:
1. The economic system sustainability index: methodology of 
determination / A. Nanavov // Journal of global economy review, 
Greece: Department of business administration. — 2015. — Vol. 2 — 
P. 47-54. (Закордонне рецензоване видання)
2. Symbiotic financial systems under global structural 
transformations:a comparative study / A. Nanavov // Journal of 
global economy review, Greece: Department of business 
administration. - 2015. —Vol.1. P.45—51. (Закордонне 
рецензоване видання)
3. Побудова оптимального інвестиційного портфеля для цінних 
паперів індексу FTSE 100 в умовах фінансово-економічної 
нестабільності / А.С. Нанавов // Актуальні проблеми 
міжнародних відносин. — 2015. — № 128. — С. 108-119. (Фахове 
видання)
4. Financial system sustainability: methods of sustainable 
equilibrium determination. Development strategy of science and 
education / A. Nanavov // Scientific journal of economics and 
finance. – Vol. 1, No 1 (2017), P. 160-165. (Закордонне 
рецензоване видання)
5. Implementing business social responsibility in Ukraine: 
companies’ cases and state assistance/ V. Krykun, A. Nanavov, O. 
Pryiatelchuk // Baltic Journal of Economic Studies. - Vol. 3 (2017) No. 
5. P. 239-249
(Web of Science)
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9 Кон’юнктура 
світових товарних 
ринків / Market 
Conditions of World 
Commodity Markets 

Монографії:
1. Стійкість національних фінансових систем в умовах 
глобалізації. К.: ТОВ «Три К», 2015
Статті:
1. The economic system sustainability index: methodology of 
determination / A. Nanavov // Journal of global economy review, 
Greece: Department of business administration. — 2015. — Vol. 2 — 
P. 47-54. (Закордонне рецензоване видання)
2. Symbiotic financial systems under global structural 
transformations:a comparative study / A. Nanavov // Journal of 
global economy review, Greece: Department of business 
administration. - 2015. —Vol.1. P.45—51. (Закордонне 
рецензоване видання)
3. Побудова оптимального інвестиційного портфеля для цінних 
паперів індексу FTSE 100 в умовах фінансово-економічної 
нестабільності / А.С. Нанавов // Актуальні проблеми 
міжнародних відносин. — 2015. — № 128. — С. 108-119. (Фахове 
видання)
4. Financial system sustainability: methods of sustainable 
equilibrium determination. Development strategy of science and 
education / A. Nanavov // Scientific journal of economics and 
finance. – Vol. 1, No 1 (2017), P. 160-165. (Закордонне 
рецензоване видання)
5. Implementing business social responsibility in Ukraine: 
companies’ cases and state assistance/ V. Krykun, A. Nanavov, O. 
Pryiatelchuk // Baltic Journal of Economic Studies. - Vol. 3 (2017) No. 
5. P. 239-249
(Web of Science)

357982 Хватов Юрій 
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10.10.2013

9 Регулювання 
міжнародної 
торгівлі / Global 
Trade regulation

Хватов Ю.Ю. має наукові публікації з тематики регулювання 
міжнародної торгівлі, зокрема:
1)  Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому 
господарстві, Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018.
2) Економічні санкції у світовому господарстві, Київ: ВПЦ 
«Київський університет», 2019
3) Світова економіка: підручник / за ред. О.І. Шниркова, В.І. 
Мазуренка, О.І. Рогача, Київ: ВПЦ "Київський університет", 2018
4) European Integration: Course Book, Дніпропетровськ: Вид-во 
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, 2014

     Хватов Ю.Ю. брав участь в міжнародних науково-практичних 
конференціях, присвячених тематиці регулювання міжнародної 
торгівлі, зокрема:
1) Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому 
господарстві. Науково-практична конференція, Київ, 27 жовтня 
2017 р Тези опубліковано.
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16 Торговельні 
аспекти 
міжнародних 
інтеграційних угод / 
Trade issues of 
International 
Integration 
Agreements

Русак Д. М. має наукові публікації з тематики або в контексті 
дослідження глобальних інтеграційних процесів:
1. Русак Д. М. Грошово-кредитні системи краıн̈ ЦСЄ в контексті 
забезпечення конкурентоспроможності національних економік 
// Актуальні проблеми міжнародних відносин. Киıв̈: ІМВ, 2010. 
Вип. 94. Ч. 2. С. 212–218.  
2. Русак Д. М., Терес А. В. Вплив грошово-кредитноı ̈системи 
краıн̈ ЦСЄ на зростання та конкурентоспроможність 
національних економік // Вісник Донецького національного 
університету. Сер. В. Економіка і право. Донецьк: ДонНУ, 2010. 
Вип. 1. С. 403–406. 
3. Русак Д. М., Терес А. В. Грошово-кредитна стратегія в краıн̈ах 
ЦСЄ в контексті антикризовоı ̈стратегіı ̈ЄС // Молодь і ринок. 
Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка, 2010. No 5 (64). С. 133–137. 
4. Русак Д. М., Терес А. В. Перспективи розвитку грошово-
кредитноı ̈системи ЄС та шляхи ıı̈ ̈оптимізаціı ̈// Вісник 
Хмельницького національного університету. Економічні науки. 
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Європейським Союзом» (8-9 листопада 2012 р., Інститут 
міжнародних відносин, м. Киıв̈).        - «Соціально-економічний 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

 
Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Світова економіка / World economy

ПРН 1. мислити креативно, критично, 
демонструвати абстрактне мислення, 
синтезувати загальні знання 
насамперед із предметної області для 
досягнення цілей професійної 
діяльності.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 16. використовувати основні 
методики дослідження кон’юнктури і 
прогнозування процесів у світовій 
економіці, на міжнародних товарних 
ринках і окремих ключових товарів, з 
використанням міжнародних 
інформаційних джерел і програм.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 20. досліджувати структуру та 
основні тенденції світової економіки, 
напрями та форми її 
транснаціоналізації, а також 
аналізувати основні економічні 
показники країн світу.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

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

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

Багатонаціональні підприємства / Multinational enterprises

ПРН 21. планувати та розвивати 
міжнародні підприємства шляхом 
використання базових теорій 
міжнародного бізнесу.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 20. досліджувати структуру та 
основні тенденції світової економіки, 
напрями та форми її 
транснаціоналізації, а також 
аналізувати основні економічні 
показники країн світу.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

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.  

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

Політична економіка міжнародної торгівлі / Political economy of International Trade

ПРН 15. систематизувати, 
узагальнювати і аналізувати 
особливості динаміки внутрішніх і 
зовнішньоторговельних цін у межах 
світової торгівлі, методів ціноутворення 
на мікро- та макроекономічному рівнях.

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

ПРН 16. використовувати основні 
методики дослідження кон’юнктури і 
прогнозування процесів у світовій 
економіці, на міжнародних товарних 
ринках і окремих ключових товарів, з 
використанням міжнародних 
інформаційних джерел і програм.

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

ПРН 20. досліджувати структуру та 
основні тенденції світової економіки, 
напрями та форми її 
транснаціоналізації, а також 
аналізувати основні економічні 
показники країн світу.

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

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.  

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань



Конкуренція на міжнародних ринках / Competition in International Markets

ПРН 20. досліджувати структуру та 
основні тенденції світової економіки, 
напрями та форми її 
транснаціоналізації, а також 
аналізувати основні економічні 
показники країн світу.

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

ПРН 15. систематизувати, 
узагальнювати і аналізувати 
особливості динаміки внутрішніх і 
зовнішньоторговельних цін у межах 
світової торгівлі, методів ціноутворення 
на мікро- та макроекономічному рівнях.

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

ПРН 16. використовувати основні 
методики дослідження кон’юнктури і 
прогнозування процесів у світовій 
економіці, на міжнародних товарних 
ринках і окремих ключових товарів, з 
використанням міжнародних 
інформаційних джерел і програм.

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

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

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.  

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

ПРН 20. досліджувати структуру та 
основні тенденції світової економіки, 
напрями та форми її 
транснаціоналізації, а також 
аналізувати основні економічні 
показники країн світу.

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

ПРН 16. Можливість використання 
основних методів при вивченні 
кон'юнктури ринку та процесів 
прогнозування у світовій економіці, на 
міжнародних товарних ринках та 
окремих товарних позиціях, 
використовуючи міжнародні 

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

ПРН 15. Можливість систематизувати, 
узагальнити та проаналізувати 
динаміку внутрішніх та 
зовнішньоторговельних цін, 
використовуючи методи ціноутворення 
на мікро- та макроекономічному рівнях

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

Математика в бізнесі та фінансах/ Business and Financial Mathematics

ПРН 4. швидко знаходити потрібну 
інформацію, обробляти й аналізувати її, 
оцінювати за достовірністю та 
релевантністю

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

ПРН 13. демонструвати знання з оцінки 
економічної ефективності інвестиційних 
рішень.

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

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

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

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

ПРН 4. швидко знаходити потрібну 
інформацію, обробляти й аналізувати її, 
оцінювати за достовірністю та 
релевантністю.

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

Статистика для бізнесу та фінансів / Business and Financial Statistics

ПРН 4. швидко знаходити потрібну 
інформацію, обробляти й аналізувати її, 
оцінювати за достовірністю та 
релевантністю.

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

ПРН 13. демонструвати знання з оцінки 
економічної ефективності інвестиційних 
рішень.

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

ПРН 20. Досліджувати структуру та 
основні тенденції світової економіки, 
напрями та форми її 
транснаціоналізації, а також 
аналізувати основні економічні 
показники країн світу.

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

Основи мікроекономіки / Principles of Microeconomics

ПРН 13. демонструвати знання з оцінки 
економічної ефективності інвестиційних 
рішень.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 20. досліджувати структуру та 
основні тенденції світової економіки, 
напрями та форми її 
транснаціоналізації, а також 
аналізувати основні економічні 
показники країн світу.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 15. систематизувати, 
узагальнювати і аналізувати 
особливості динаміки внутрішніх і 
зовнішньоторговельних цін у межах 
світової торгівлі, методів ціноутворення 
на мікро- та макроекономічному рівнях.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 23. застосовувати математичні та Лекція, Опитування на семінарах, завдання для 



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.  

семінар,
індивідуальна робота

індивідуальної роботи

Регулювання міжнародної торгівлі / Global Trade regulation

ПРН 20. досліджувати структуру та 
основні тенденції світової економіки, 
напрями та форми її 
транснаціоналізації, а також 
аналізувати основні економічні 
показники країн світу.

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.  

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

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 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.  

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

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

ПРН 4. швидко знаходити потрібну 
інформацію, обробляти й аналізувати її, 
оцінювати за достовірністю та 
релевантністю.

Вирішення задач, роз’яснення 
проблемних аспектів щодо завдань для 
самостійної роботи, обговорення, усні 
відповіді, дискусія під час семінарських 
занять, написання
модульної контрольної роботи

Оцінювання вирішення задач, усних 
відповідей на наперед відомі питання, 
виступів під час дискусій, промов на 
семінарському занятті 

Перевірка виконання завдань для 
самостійної роботи

ПРН 13. Демонструвати знання з оцінки
економічної ефективності інвестиційних 
рішень

Вирішення задач, роз’яснення 
проблемних аспектів щодо завдань для 
самостійної роботи, обговорення, усні 
відповіді, дискусія під час семінарських 
занять, написання
модульної контрольної роботи

Оцінювання вирішення задач, усних 
відповідей на наперед відомі питання, 
виступів під час дискусій, промов на 
семінарському занятті 

Перевірка виконання завдань для 
самостійної роботи

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

ПРН 16. використовувати основні 
методики дослідження кон’юнктури і 
прогнозування процесів у світовій 
економіці, на міжнародних товарних 
ринках і окремих ключових товарів, з 
використанням міжнародних 
інформаційних джерел і програм.

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

ПРН 20. досліджувати структуру та 
основні тенденції світової економіки, 
напрями та форми її 
транснаціоналізації, а також 
аналізувати основні економічні 
показники країн світу.

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

ПРН 15. систематизувати, 
узагальнювати і аналізувати 
особливості динаміки внутрішніх і 
зовнішньоторговельних цін у межах 
світової торгівлі, методів ціноутворення 
на мікро- та макроекономічному рівнях.

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

Міжнародне управління персоналом / International Human Resource Management

ПРН 1. мислити креативно, критично,
демонструвати абстрактне мислення, 
синтезувати загальні знання 
насамперед  із предметної області для 
досягнення цілей професійної 
діяльності

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

ПРН 2. швидко розуміти професійні 
завдання, оцінювати їхню складність.

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

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.

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

ПРН 5. виявляти суть проблеми, 
переводити проблему в набір 
конкретних задач і вирішувати їх, 
працюючи в групі та під керівництвом.

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

ПРН 6. пропонувати нестандартні 
підходи у сфері професійної діяльності. 

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

ПРН 7. налагоджувати ділові контакти з 
керівництвом, колегами, партнерами та 
клієнтами; уникати конфліктів у 
професійній діяльності й ефективно 
вирішувати вже посталі проблеми.

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

Міжнародні відносини та світова політика / International Relations and World Politics

ПРН 14. застосовувати на практиці 
теоретичні знання з міжнародно-
правових питань, що постають у сфері 
сучасного міжнародного бізнесу та 
фінансів.

Лекція, семінар, індивідуальна робота Опитування на семінарах, індивідуальні 
завдання

ПРН 20. досліджувати структуру та 
основні тенденції світової економіки, 
напрями та форми її 
транснаціоналізації, а також 
аналізувати основні економічні 
показники країн світу.

Лекція, семінар, індивідуальна робота Опитування на семінарах, індивідуальні 
завдання

ПРН 22. аналізувати еволюцію, 
структуру і механізми глобальних 
фінансів, міжнародних фінансових 

Лекція, семінар, індивідуальна робота Опитування на семінарах, індивідуальні 
завдання



ринків та інструментів. 

Міжнародне приватне право / International private law

ПРН 14. застосовувати на практиці 
теоретичні знання з міжнародно-
правових питань, що постають у сфері 
сучасного міжнародного бізнесу та 
фінансів.

лекція, семінарське заняття, самостійна 
робота
розгляд  гіпотетичних цивільних спорів, 
реальних справ у форматі case-study

опитування на семінарських заняттях, 
перевірка виконання самостійних робіт
оцінювання аргументації сторін у 
гіпотетичних цивільних спорах, 
реальних справ у форматі case-study

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

ПРН 8. підтримувати робочі контакти з 
представниками інших країн і культур.

Лекція, семінарське заняття, виконання 
завдань самостійної роботи

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань

ПРН 9. діяти етично та свідомо, 
розуміти власну відповідальність за свої 
дії як у професійному розрізі, так і в 
загальносуспільному.

Лекція, семінарське заняття, виконання 
завдань самостійної роботи

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань

ПРН 6. пропонувати нестандартні 
підходи у сфері професійної діяльності.

Лекція, семінарське заняття, виконання 
завдань самостійної роботи

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань

ПРН 7. налагоджувати ділові контакти з 
керівництвом, колегами, партнерами та 
клієнтами; уникати конфліктів у 
професійній діяльності й ефективно 
вирішувати вже посталі проблеми.

Лекція, семінарське заняття, виконання 
завдань самостійної роботи

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань

ПРН 26. виявляти особливості моделей 
корпоративної соціальної 
відповідальності міжнародних 
підприємств.

Лекція, семінарське заняття, виконання 
завдань самостійної роботи

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань

Філософія / Philosophy

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.

Лекція, семінари, самостійна робота Усні, доповіді, дискусії, презентація 
самостійного дослідження

ПРН 9. діяти етично та свідомо, 
розуміти власну відповідальність за свої 
дії як у професійному розрізі, так і в 
загальносуспільному.

Лекція, семінари, самостійна робота Усні, доповіді, дискусії, презентація 
самостійного дослідження

ПРН 2. швидко розуміти професійні 
завдання, оцінювати їхню складність.

Лекція, семінари, самостійна робота Усні, доповіді, дискусії, презентація 
самостійного досліджеУсні, доповіді, 
дискусії, презентація самостійного 
дослідженняння

ПРН 1. мислити креативно, критично, 
демонструвати абстрактне мислення, 
синтезувати загальні знання 
насамперед із предметної області для 
досягнення цілей професійної 
діяльності.

Лекція, семінари, самостійна робота Усні, доповіді, дискусії, презентація 
самостійного дослідження

Мова спеціальності / Language of the Speciality

ПРН 8. підтримувати робочі контакти з 
представниками інших країн і культур.

практичні заняття, самостійна робота, 
урок-конференція

завдання на
розуміння і переклад, тести

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

ПРН 13. демонструвати знання з оцінки 
економічної ефективності інвестиційних 
рішень.

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

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.

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

ПРН 22. Здатність застосовувати 
математичні та статистичні методи при 
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.

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

ПРН 24. володіти знаннями з управління 
фінансами міжнародних компаній, 
операційною та інвестиційною 
діяльністю, визначення базових 
індикаторів біржової діяльності у 
міжнародних фінансових центрах. 

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

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.  

Лекція , семінарське заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання завдань самостійної роботи; 
виконання групових case-study

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань
Виступи на семінарських заняттях,  
виконання практичних завдань

Курсова робота / Coursework

ПРН 6. пропонувати нестандартні 
підходи у сфері професійної діяльності.

Консультації, самопідготовка курсова робота, захист

ПРН 4. швидко знаходити потрібну 
інформацію, обробляти й аналізувати її, 
оцінювати за достовірністю та 
релевантністю.

Консультації, самопідготовка курсова робота, захист

Основи макроекономіки / Principles of Macroeconomics

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 

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи



прогнозувати ринкові процеси для 
прийняття оптимальних рішень
ПРН 1. мислити креативно, критично, 
демонструвати абстрактне мислення, 
синтезувати загальні знання 
насамперед із предметної області для 
досягнення цілей професійної 
діяльності.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 4. швидко знаходити потрібну 
інформацію, обробляти й аналізувати її, 
оцінювати за достовірністю та 
релевантністю.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

Кредитування міжнародної  торгівлі / Credit in international trade

ПРН 20. досліджувати структуру та 
основні тенденції світової економіки, 
напрями та форми її 
транснаціоналізації, а також 
аналізувати основні економічні 
показники країн світу.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 22. аналізувати еволюцію, 
структуру і механізми глобальних 
фінансів, міжнародних фінансових 
ринків та інструментів. 

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

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.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

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

ПРН 2. Швидко розуміти професійні 
завдання, оцінювати їхню складність.

ПРН 16. використовувати основні 
методики дослідження кон’юнктури і 
прогнозування процесів у світовій 
економіці, на міжнародних товарних 
ринках і окремих ключових товарів, з 
використанням міжнародних 
інформаційних джерел і програм.

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань

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 16. використовувати основні 
методики дослідження кон’юнктури і 
прогнозування процесів у світовій 
економіці, на міжнародних товарних 
ринках і окремих ключових товарів, з 
використанням міжнародних 
інформаційних джерел і програм.

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань

ПРН 16. використовувати основні 
методики дослідження кон’юнктури і 
прогнозування процесів у світовій 
економіці, на міжнародних товарних 
ринках і окремих ключових товарів, з 
використанням міжнародних 
інформаційних джерел і програм.

ПРН 16. використовувати основні 
методики дослідження кон’юнктури і 
прогнозування процесів у світовій 
економіці, на міжнародних товарних 
ринках і окремих ключових товарів, з 
використанням міжнародних 
інформаційних джерел і програм.

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань

ПРН 1. Мислити креативно, критично, 
демонструвати абстрактне мислення, 
синтезувати загальні знання 
насамперед із предметної області для 
досягнення цілей професійної 
діяльності.

ПРН 16. використовувати основні 
методики дослідження кон’юнктури і 
прогнозування процесів у світовій 
економіці, на міжнародних товарних 
ринках і окремих ключових товарів, з 
використанням міжнародних 
інформаційних джерел і програм.

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань

Міжнародний бізнес /International Business 

ПРН 2. швидко розуміти професійні 
завдання, оцінювати їхню складність.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах,
завдання для індивідуальної роботи

ПРН 1. мислити креативно, критично, 
демонструвати абстрактне мислення, 
синтезувати загальні знання 
насамперед із предметної області для 
досягнення цілей професійної 
діяльності.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах,
завдання для індивідуальної роботи

ПРН 11. демонструвати знання з 
організації роботи підрозділів 
логістичного забезпечення 
міжнародного бізнесу та 
використовувати конкретні логістичні 
технології 

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах,
завдання для індивідуальної роботи

ПРН 12. аналізувати і розв’язувати 
конкретні ситуації з маркетингу і 
менеджменту, а також управляти 
системою міжнародного маркетингу і 
менеджменту в багатонаціональних 
компаніях. 

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах,
завдання для індивідуальної роботи

ПРН 19. використовувати сучасні 
методи розробки та прийняття різного 
роду управлінських рішень у 
міжнародному бізнесі

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах,
завдання для індивідуальної роботи

ПРН 26. виявляти особливості моделей 
корпоративної соціальної 
відповідальності міжнародних 
підприємств.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах,
завдання для індивідуальної роботи

Міжнародний менеджмент / International Management

ПРН 26. виявляти особливості моделей 
корпоративної соціальної 
відповідальності міжнародних 
підприємств.

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 21. планувати та розвивати 
міжнародні підприємства шляхом 
використання базових теорій 
міжнародного бізнесу.

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 1. мислити креативно, критично, 
демонструвати абстрактне мислення, 
синтезувати загальні знання 
насамперед із предметної області для 
досягнення цілей професійної 
діяльності.

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи



ПРН 2. швидко розуміти професійні 
завдання, оцінювати їхню складність.

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 4. швидко знаходити потрібну 
інформацію, обробляти й аналізувати її, 
оцінювати за достовірністю та 
релевантністю.

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 5. виявляти суть проблеми, 
переводити проблему в набір 
конкретних задач і вирішувати їх, 
працюючи в групі та під керівництвом.

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 6. пропонувати нестандартні 
підходи у сфері професійної діяльності.

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 9. діяти етично та свідомо, 
розуміти власну відповідальність за свої 
дії як у професійному розрізі, так і в 
загальносуспільному.

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 12. аналізувати і розв’язувати 
конкретні ситуації з маркетингу і 
менеджменту, а також управляти 
системою міжнародного маркетингу і 
менеджменту в багатонаціональних 
компаніях.

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

Міжнародний маркетинг / International Marketing

ПРН 6. пропонувати нестандартні 
підходи у сфері професійної діяльності.

Лекція, семінарське заняття, виконання 
завдань самостійної роботи и

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань

ПРН 8. підтримувати робочі контакти з 
представниками інших країн і культур.

Лекція, семінарське заняття, виконання 
завдань самостійної роботи и

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань

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.

Лекція, семінарське заняття, виконання 
завдань самостійної роботи и

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань

ПРН 12. аналізувати і розв’язувати 
конкретні ситуації з маркетингу і 
менеджменту, а також управляти 
системою міжнародного маркетингу і 
менеджменту в багатонаціональних 
компаніях.

Лекція, семінарське заняття, виконання 
завдань самостійної роботи и

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань

ПРН 4. швидко знаходити потрібну 
інформацію, обробляти й аналізувати її, 
оцінювати за достовірністю та 
релевантністю.

Лекція, семінарське заняття, виконання 
завдань самостійної роботи и

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань

ПРН 1. мислити креативно, критично, 
демонструвати абстрактне мислення, 
синтезувати загальні знання 
насамперед із предметної області для 
досягнення цілей професійної 
діяльності.

Лекція, семінарське заняття, виконання 
завдань самостійної роботи и

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань

Міжнародні фінансові ринки / International Financial Markets 

ПРН 8. Підтримувати робочі контакти з 
представниками інших країн і культур

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Опитування та дискусії
на заняттях, кейсовий звіт, есе

ПРН 22. Аналізувати еволюцію, 
структуру і механізми глобальних 
фінансів, міжнародних фінансових 
ринків та інструментів

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Опитування та дискусії
на заняттях, кейсовий звіт, есе

ПРН 24. Володіти знаннями з 
управління фінансами міжнародних 
компаній, операційною та 
інвестиційною діяльністю, визначення 
базових індикаторів біржової діяльності 
у міжнародних фінансових центрах

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Опитування та дискусії
на заняттях, кейсовий звіт, есе

ПРН 27. Оцінювати особливості 
інвестиційних стратегій різних типів 
інституційних інвесторів, а також 
фактори, що визначають інвестиційну 
поведінку міжнародних інвесторів в 
глобальному конкурентному 
середовищі

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Опитування та дискусії
на заняттях, кейсовий звіт, есе

Міжнародний банківський бізнес / International banking business

ПРН 16. використовувати основні 
методики дослідження кон’юнктури і 
прогнозування процесів у світовій 
економіці, на міжнародних товарних 
ринках і окремих ключових товарів, з 
використанням міжнародних 
інформаційних джерел і програм.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

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.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 20. досліджувати структуру та 
основні тенденції світової економіки, 
напрями та форми її 
транснаціоналізації, а також 
аналізувати основні економічні 
показники країн світу.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 22. аналізувати еволюцію, 
структуру і механізми глобальних 
фінансів, міжнародних фінансових 
ринків та інструментів. 

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 24. володіти знаннями з управління 
фінансами міжнародних компаній, 
операційною та інвестиційною 
діяльністю, визначення базових 
індикаторів біржової діяльності у 

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи



міжнародних фінансових центрах. 
Міжнародний фінансовий менеджмент / International financial management

ПРН 12. Аналізувати і розв’язувати 
конкретні ситуації з маркетингу і 
менеджменту, а також управляти 
системою міжнародного маркетингу і 
менеджменту в багатонаціональних 
компаніях

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 19. Використовувати сучасні 
методи розробки та прийняття різного 
роду управлінських рішень у 
міжнародному бізнесі

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 24. Володіти знаннями з 
управління фінансами міжнародних 
компаній, операційною та 
інвестиційною діяльністю, визначення 
базових індикаторів біржової діяльності 
у міжнародних фінансових центрах

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

Страхування в міжнародному бізнесі / Insurance in international business

ПРН 2. Швидко розуміти професійні 
завдання, оцінювати їхню складність.

лекція, семінарське заняття, самост  
робота

тест, опитування, дискусія

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.

лекція, семінарське заняття, самост  
робота

тест, опитування, дискусія

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.  

лекція, семінарське заняття, самост  
робота

тест, опитування, дискусія

Українська мова / Ukrainian Language 

ПРН1 Мислити креативно, критично, 
демонструвати абстрактне мислення, 
синтезувати загальні знання 
насамперед із предметної області для 
досягнення цілей професійної 
діяльності.

Викладач використовує різні методи, 
наприклад:  аудіовізуальний, свідомо-
практичний (в якому мова виступає як 
засіб комунікації), комунікативний, 
інтенсивні – метод активізації, 
емоційно-смисловий (ситуації, коли 
викладач формує «групи за 
інтересами») та ін.
Методи: пояснення нового матеріалу,  
спостереження над мовою та її 
одиницями, пошукові завдання. Метод 
читання (використовуються різні види 
читання: оглядове, навчальне, 
коментоване; екстенсивне, інтенсивне 
та ін.).
Самостійна робота з джерелами 
інформації. Робота з підручником.
Активний метод (коли викладач 
використовує одночасно, наприклад, 
міні-лекцію з рольовою грою) і  свідомо-
практичний (в якому мова виступає як 
засіб комунікації).

Читання та аналіз текстів, усна 
відповідь, відтворення текстів (усне і 
письмове), модульні контрольні роботи, 
залік/іспит.
Контроль самостійно опрацьованих 
джерел, письмових домашніх завдань

Усні відповіді, розповідь, аудіювання, 
модульні контрольні роботи, залік/іспит

ПРН 2. швидко розуміти професійні 
завдання, оцінювати їхню складність.

Викладач використовує різні методи, 
наприклад:  аудіовізуальний, свідомо-
практичний (в якому мова виступає як 
засіб комунікації), комунікативний, 
інтенсивні – метод активізації, 
емоційно-смисловий (ситуації, коли 
викладач формує «групи за 
інтересами») та ін.
Методи: пояснення нового матеріалу,  
спостереження над мовою та її 
одиницями, пошукові завдання. Метод 
читання (використовуються різні види 
читання: оглядове, навчальне, 
коментоване; екстенсивне, інтенсивне 
та ін.).
Самостійна робота з джерелами 
інформації. Робота з підручником.
Активний метод (коли викладач 
використовує одночасно, наприклад, 
міні-лекцію з рольовою грою) і  свідомо-
практичний (в якому мова виступає як 
засіб комунікації).

Читання та аналіз текстів, усна 
відповідь, відтворення текстів (усне і 
письмове), модульні контрольні роботи, 
залік/іспит.
Контроль самостійно опрацьованих 
джерел, письмових домашніх завдань

Усні відповіді, розповідь, аудіювання, 
модульні контрольні роботи, залік/іспит

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.

Викладач використовує різні методи, 
наприклад:  аудіовізуальний, свідомо-
практичний (в якому мова виступає як 
засіб комунікації), комунікативний, 
інтенсивні – метод активізації, 
емоційно-смисловий (ситуації, коли 
викладач формує «групи за 
інтересами») та ін.
Методи: пояснення нового матеріалу,  
спостереження над мовою та її 
одиницями, пошукові завдання. Метод 
читання (використовуються різні види 
читання: оглядове, навчальне, 
коментоване; екстенсивне, інтенсивне 
та ін.).
Самостійна робота з джерелами 
інформації. Робота з підручником.
Активний метод (коли викладач 
використовує одночасно, наприклад, 
міні-лекцію з рольовою грою) і  свідомо-
практичний (в якому мова виступає як 
засіб комунікації).

Читання та аналіз текстів, усна 
відповідь, відтворення текстів (усне і 
письмове), модульні контрольні роботи, 
залік/іспит.
Контроль самостійно опрацьованих 
джерел, письмових домашніх завдань

Усні відповіді, розповідь, аудіювання, 
модульні контрольні роботи, залік/іспит

ПРН 4. швидко знаходити потрібну 
інформацію, обробляти й аналізувати її, 
оцінювати за достовірністю та 
релевантністю.

Викладач використовує різні методи, 
наприклад:  аудіовізуальний, свідомо-
практичний (в якому мова виступає як 
засіб комунікації), комунікативний, 
інтенсивні – метод активізації, 
емоційно-смисловий (ситуації, коли 
викладач формує «групи за 
інтересами») та ін.
Методи: пояснення нового матеріалу,  
спостереження над мовою та її 

Читання та аналіз текстів, усна 
відповідь, відтворення текстів (усне і 
письмове), модульні контрольні роботи, 
залік/іспит.
Контроль самостійно опрацьованих 
джерел, письмових домашніх завдань

Усні відповіді, розповідь, аудіювання, 
модульні контрольні роботи, залік/іспит



одиницями, пошукові завдання. Метод 
читання (використовуються різні види 
читання: оглядове, навчальне, 
коментоване; екстенсивне, інтенсивне 
та ін.).
Самостійна робота з джерелами 
інформації. Робота з підручником.
Активний метод (коли викладач 
використовує одночасно, наприклад, 
міні-лекцію з рольовою грою) і  свідомо-
практичний (в якому мова виступає як 
засіб комунікації).

ПРН 5. виявляти суть проблеми, 
переводити проблему в набір 
конкретних задач і вирішувати їх, 
працюючи в групі та під керіПРН 5. 
виявляти суть проблеми, переводити 
проблему в набір конкретних задач і 
вирішувати їх, працюючи в групі та під 
керівництвомвництвом

Викладач використовує різні методи, 
наприклад:  аудіовізуальний, свідомо-
практичний (в якому мова виступає як 
засіб комунікації), комунікативний, 
інтенсивні – метод активізації, 
емоційно-смисловий (ситуації, коли 
викладач формує «групи за 
інтересами») та ін.
Методи: пояснення нового матеріалу,  
спостереження над мовою та її 
одиницями, пошукові завдання. Метод 
читання (використовуються різні види 
читання: оглядове, навчальне, 
коментоване; екстенсивне, інтенсивне 
та ін.).
Самостійна робота з джерелами 
інформації. Робота з підручником.
Активний метод (коли викладач 
використовує одночасно, наприклад, 
міні-лекцію з рольовою грою) і  свідомо-
практичний (в якому мова виступає як 
засіб комунікації).

Читання та аналіз текстів, усна 
відповідь, відтворення текстів (усне і 
письмове), модульні контрольні роботи, 
залік/іспит.
Контроль самостійно опрацьованих 
джерел, письмових домашніх завдань

Усні відповіді, розповідь, аудіювання, 
модульні контрольні роботи, залік/іспит

Міжнародний лізинг / International leasing

ПРН 16. використовувати основні 
методики дослідження кон’юнктури і 
прогнозування процесів у світовій 
економіці, на міжнародних товарних 
ринках і окремих ключових товарів, з 
використанням міжнародних 
інформаційних джерел і програм.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

Глобальні маркетингові стратегії / Global marketing strategies

ПРН10. застосовувати новітні методи та 
інструменти розвитку та управління 
міжнародними та національними 
брендами, розробляти стратегії 
позиціонування та механізми й 
інструменти брендкомунікацій у 
міжнародному бізнесі

Лекція, семінарське заняття, дискусія, 
аналітична робота

Бліц опитування, виконання творчих 
аналітичних робіт, презентація, кейс-
стаді, усне опитування, модуль

ПРН 12. аналізувати і розв’язувати 
конкретні ситуації з маркетингу і 
менеджменту, а також управляти 
системою міжнародного маркетингу і 
менеджменту в багатонаціональних 
компаніях

Лекція, семінарське заняття, дискусія, 
аналітична робота

Бліц опитування, виконання творчих 
аналітичних робіт, презентація, кейс-
стаді, усне опитування, модуль

ПРН 19. використовувати сучасні 
методи розробки та прийняття різного 
роду управлінських рішень у 
міжнародному бізнесі

Лекція, семінарське заняття, дискусія, 
аналітична робота

Бліц опитування, виконання творчих 
аналітичних робіт, презентація, кейс-
стаді, усне опитування, модуль

Глобальні бізнес-культури / Global business cultures

ПРН 1. мислити креативно, критично, 
демонструвати абстрактне мислення, 
синтезувати загальні знання 
насамперед із предметної області для 
досягнення цілей професійної 
діяльності.

Лекція, семінарське заняття, виконання 
завдань самостійної роботи

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань

ПРН 7. налагоджувати ділові контакти з 
керівництвом, колегами, партнерами та 
клієнтами; уникати конфліктів у 
професійній діяльності й ефективно 
вирішувати вже посталі проблеми

Лекція, семінарське заняття, виконання 
завдань самостійної роботи

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань

ПРН 8. підтримувати робочі контакти з 
представниками інших країн і культур

Лекція, семінарське заняття, виконання 
завдань самостійної роботи

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань

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

ПРН 4. швидко знаходити потрібну 
інформацію, обробляти й аналізувати її, 
оцінювати за достовірністю та 
релевантністю.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 16. використовувати основні 
методики дослідження кон’юнктури і 
прогнозування процесів у світовій 
економіці, на міжнародних товарних 
ринках і окремих ключових товарів, з 
використанням міжнародних 
інформаційних джерел і програм.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

Глобальні фінанси / Global Finance

ПРН 8. підтримувати робочі контакти з 
представниками інших країн і культур

Лекція, семінарське заняття, виконання 
завдань самостійної роботи

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань

ПРН 1. мислити креативно, критично, 
демонструвати абстрактне мислення, 
синтезувати загальні знання 
насамперед із предметної області для 
досягнення цілей професійної 
діяльності.

Лекція, семінарське заняття, виконання 
завдань самостійної роботи

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань

ПРН 7. налагоджувати ділові контакти з 
керівництвом, колегами, партнерами та 
клієнтами; уникати конфліктів у 
професійній діяльності й ефективно 
вирішувати вже посталі проблеми

Лекція, семінарське заняття, виконання 
завдань самостійної роботи

Тест, опитування, дискурс, вирішення 
індивідуальних завдань

Міжнародна фінансова та управлінська звітність / International Financial and Managerial Accounting

ПРН 24. володіти знаннями з управління 
фінансами міжнародних компаній, 
операційною та інвестиційною 
діяльністю, визначення базових 
індикаторів біржової діяльності у 
міжнародних фінансових центрах. 

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи



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.  

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

Управління міжнародними проектами / International project management

ПРН 19. використовувати сучасні 
методи розробки та прийняття різного 
роду управлінських рішень у 
міжнародному бізнесі

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах,
завдання для індивідуальної роботи

ПРН 18. демонструвати знання та 
розуміння підготовки (планування) 
міжнародних проектів, управління їх 
реалізацією.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах,
завдання для індивідуальної роботи

ПРН 5. виявляти суть проблеми, 
переводити проблему в набір 
конкретних задач і вирішувати їх, 
працюючи в групі та під керівництвом.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах,
завдання для індивідуальної роботи

Міжнародне оподаткування /International Taxation

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.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 22. аналізувати еволюцію, 
структуру і механізми глобальних 
фінансів, міжнародних фінансових 
ринків та інструментів. 

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 24. володіти знаннями з управління 
фінансами міжнародних компаній, 
операційною та інвестиційною 
діяльністю, визначення базових 
індикаторів біржової діяльності у 
міжнародних фінансових центрах. 

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

Теорії міжнародного бізнесу / Theories of International Business

ПРН 12. аналізувати і розв’язувати 
конкретні ситуації з маркетингу і 
менеджменту, а також управляти 
системою міжнародного маркетингу і 
менеджменту в багатонаціональних 
компаніях.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 20. досліджувати структуру та 
основні тенденції світової економіки, 
напрями та форми її 
транснаціоналізації, а також 
аналізувати основні економічні 
показники країн світу.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 21. планувати та розвивати 
міжнародні підприємства шляхом 
використання базових теорій 
міжнародного бізнесу.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

Стратегічний менеджмент багатонаціональних підприємств / Multinational Strategic Management

ПРН 1. мислити креативно, критично, 
демонструвати абстрактне мислення, 
синтезувати загальні знання 
насамперед із предметної області для 
досягнення цілей професійної 
діяльності.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 6. пропонувати нестандартні 
підходи у сфері професійної діяльності.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 12. аналізувати і розв’язувати 
конкретні ситуації з маркетингу і 
менеджменту, а також управляти 
системою міжнародного маркетингу і 
менеджменту в багатонаціональних 
компаніях.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 19. використовувати сучасні 
методи розробки та прийняття різного 
роду управлінських рішень у 
міжнародному бізнесі

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

ПРН 21. планувати та розвивати 
міжнародні підприємства шляхом 
використання базових теорій 
міжнародного бізнесу.

Лекція,
семінар,
індивідуальна робота

Опитування на семінарах, завдання для 
індивідуальної роботи

Виробнича практика (переддипломна) / Field Practice (Pre-Diploma Internship)

ПРН 1. мислити креативно, критично, 
демонструвати абстрактне мислення, 
синтезувати загальні знання 
насамперед із предметної області для 
досягнення цілей професійної 
діяльності.

Консультації, самопідготовка Щоденник практики, захист

ПРН 2. швидко розуміти професійні 
завдання, оцінювати їхню складність.

Консультації, самопідготовка Щоденник практики, захист

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.

Консультації, самопідготовка Щоденник практики, захист

ПРН 4. швидко знаходити потрібну 
інформацію, обробляти й аналізувати її, 
оцінювати за достовірністю та 
релевантністю.

Консультації, самопідготовка Щоденник практики, захист

ПРН 5. виявляти суть проблеми, 
переводити проблему в набір 

Консультації, самопідготовка Щоденник практики, захист



конкретних задач і вирішувати їх, 
працюючи в групі та під керівництвом.
ПРН 6. пропонувати нестандартні 
підходи у сфері професійної діяльності.

Консультації, самопідготовка Щоденник практики, захист

ПРН 9. діяти етично та свідомо, 
розуміти власну відповідальність за свої 
дії як у професійному розрізі, так і в 
загальносуспільному.

Консультації, самопідготовка Щоденник практики, захист

ПРН 12. аналізувати і розв’язувати 
конкретні ситуації з маркетингу і 
менеджменту, а також управляти 
системою міжнародного маркетингу і 
менеджменту в багатонаціональних 
компаніях

Консультації, самопідготовка Щоденник практики, захист

ПРН 16. використовувати основні 
методики дослідження кон’юнктури і 
прогнозування процесів у світовій 
економіці, на міжнародних товарних 
ринках і окремих ключових товарів, з 
використанням міжнародних 
інформаційних джерел і програм.

Консультації, самопідготовка Щоденник практики, захист

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.

Консультації, самопідготовка Щоденник практики, захист

 


