
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  

кафедри міжнародних економічних відносин 

на 2020/2021 н.р. 
 

Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну
 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проекттна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна
 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Макси-

мальна 

кількість 
студентів, 

які мо-

жуть за-

писатися 

на дисци-

пліну
 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Особистий бренд та розвиток кар’єри 

Кафедра 

міжнародних 

економічних 

відносин 

Д’яконова 

Ірина 

Іванівна 

д.е.н., проф.  

Д’яконова 

Ірина 

Іванівна 

д.е.н., проф 

Здатність бути 

критичним та 

самокритичним; 

здатність працю-

вати в команді; 

здатність працю-

вати автономно; 

здатність планува-

ти та управляти 

часом. 

Вміти розвивати та під-

вищувати свій загаль-

но-культурний та про-

фесійний рівень, 

самостійно освоювати 

нові методи роботи та 

знання щодо комплекс-

ного бачення сучасних 

проблем економіки та 

управління. 

Вміти дотримуватись 

норм професійної ети-

ки, підтримувати врів-

новажні стосунки з чле-

нами колективу (ко-

манди), споживачами, 

контрагенами. 

Виконувати професійні 

функції з урахуванням 

вимог соціальної відпо-

відальності, трудової 

дисципліни, вміти пла-

нувати та управляти 

часом. 

Визначати та планува-

Лекції та 

практичні (в 

тому числі 

інтерактивні), 

дискусійні 

заняття 

Для 

всього 

контин-

генту 

Для всього 

контингенту 
60 

Обмежень 

немає. 

Мультиме-

дійна 

аудиторія. 

Без 

обме-

жень 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну
 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проекттна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна
 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Макси-

мальна 

кількість 
студентів, 

які мо-

жуть за-

писатися 

на дисци-

пліну
 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

ти можливості особис-

того професійного роз-

витку. 

НR-менеджмент: основи лідерства 

Кафедра 

міжнародних 

економічних 

відносин  

Д’яконова 

Ірина 

Іванівна 

д.е.н., проф.  

Д’яконова 

Ірина 

Іванівна 

д.е.н., проф 

Вміння виявляти, 

ставити та віршу-

вати проблеми. 

Здатність прий-мати 

обґрунтовані  

рішення. 

Здатність мотиву-

вати людей та ру-

хатись до спільної 

мети. 

Вміти проектувати, 

планувати і проводити 

кадрове забезпечення  

Виконувати професійні 

функції з урахуванням 

вимог соціальної відпо-

відальності, трудової 

дисципліни, вміти пла-

нувати та управляти 

часом 

Уміння оперативно оці-

нювати ефективність 

прийняття управлінсь-

ких рішень; 

Уміння вирішувати 

виробничі конфлікти 

Обґрунтовувати вибір 

варіантів управлінсь-

ких рішень та оцінюва-

ти їх ефективність з 

урахуванням цілей.  

Лекції та 

практичні (в 

тому числі 

інтерактивні), 

дискусійні 

заняття 

Для 

всього 

контин-

генту 

Для всього 

контингенту 
60 

Обмежень 

немає. 

Мультиме-

дійна 

Без 

обме-

жень 

Управління особистими фінансами 

Кафедра 

фінансів, 

банківської 

справи та 

страхування  та 

кафедра 

Д’яконова 

Ірина 

Іванівна 

д.е.н.,проф 

Семеног 

Андрій 

Д’яконова 

Ірина 

Іванівна 

д.е.н.,проф 

Семеног 

Андрій 

Здатність до 

організації та 

планування  

Здійснювати діагносту-

вання та модулювання 

фінансів родини 

Формувати особистий 

бюджет та бюджет 

сім’ї; 

Інтерактивні 

лекції, 

проблемні 

заняття, 

індивідуальні 

та командні 

Для 

всього 

контин-

генту. 

Для всього 

контингенту, 

крім 

спеціальності 

«Фінанси, 

банківська 

60 

Обмежень 

немає. 

Мультиме-

дійна 

аудиторія. 

Без 

обме-

жень 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну
 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проекттна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна
 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Макси-

мальна 

кількість 
студентів, 

які мо-

жуть за-

писатися 

на дисци-

пліну
 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

міжнародних 

економічних 

відносин 

Юрійович,  

к.е.н., 

доцент   

Юрійович,  

к.е.н., доцент   

Приймати рішення 

щодо доцільності 

залучення кредитів для 

особистих потреб; 

Оцінювати ризики в 

особистих фінансах. 

роботи під 

керівництвом 

викладача 

справа та 

страхування» 

Біржові спекуляції та основи інтернет-трейдингу 

Кафедра 

міжнародних 

економічних 

відносин  

д.е.н.,проф. 

Пластун 

О.Л. 

д.е.н.,проф. 

Пластун О.Л., 

к.е.н., асист. 

Воронцова 

А.С. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу 

Отримати навички з 

торгівлі на фінансових 

ринках; прогнозувати 

рух цін на фінансових 

ринках, використовува-

ти методи технічного 

та фундаментального 

аналізу; аналізувати та 

управляти ризиками 

при проведенні 

біржових операцій 

Лекції, 

лабораторні, 

проблемні 

заняття 

Для 

всього 

контин-

генту 

Для всього 

контингенту 

крім спе-

ціальності 

076 «Під-

приємництво, 

торгівля і 

біржова 

діяльність» 

60 

Базові 

знання 

економіки 

Без 

обме-

жень 

Basics of speculations in the financial markets and of Internet-trading 

Кафедра 

міжнародних 

економічних 

відносин  

д.е.н.,проф. 

Пластун 

О.Л. 

д.е.н.,проф. 

Пластун О.Л., 

к.е.н., асист. 

Воронцова 

А.С. 

Ability to think, 

analyze and 

synthesize 

To acquire skills in 

trading in financial 

markets;to forecast the 

prices in financial 

markets,to use methods 

of technical and 

fundamental analysis;to 

analyze and manage risks 

in the trading 

Lectures, labs, 

problem classes 

for the 

whole 

contingent 

For the whole 

contingent 

except 

specialty 076 

«Підприєм-

ництво, 

торгівля і 

біржова 

діяльність» 

30 
Basics of 

economics 

No 

restric-

tions 

Європейська інтеграція 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну
 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проекттна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна
 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Макси-

мальна 

кількість 
студентів, 

які мо-

жуть за-

писатися 

на дисци-

пліну
 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Кафедра 

міжнародних 

економічних 

відносин 

к.е.н., доц. 

Хомутенко 

Л.І. 

к.е.н., доц. 

Хомутенко 

Л.І. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу; здатність 

до орга-нізації і 

планува-ння; 

здатність працю-

вати в міжнарод-

ному середовищі; 

цінування та пова-га 

різноманітності та 

мультикультур-

ності. 

Володіти навичками 

аналізу політичних, 

економічних, соціаль-

них та інших процесів, 

що відбуваються в 

Європейському Союзі;  

виявляти, систематизу-

вати й упорядковувати 

отриману інформацію; 

знаходити відповідь на 

дискусійні питання що-

до тих чи інших аспек-

тів функціонування 

Європейського Союзу;  

виявляти, окреслювати 

та формалізувати го-

ловні проблеми реалі-

зації євроінтеграційних 

прагнень України; 

застосовувати набуті 

знання, розуміти пред-

метну область, вико-

ристовуючи теоретичну 

базу та знання меха-

нізмів і методів МЕВ, 

навчитися з успіхом  

використовувати їх на 

практиці для роботи в 

умовах європейського 

ринку. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

семінари, 

проблемні 

заняття 

Для 

всього 

контин-

генту 

Для всього 

контингенту 

крім спе-

ціальності 

292 

«Міжнародні 

економічні 

відносини» 

30 

Базові 

знання 

економіки 

Без 

обме-

жень 

Завідувач кафедри  
міжнародних економічних відносин                                            ___________               Ю.М. Петрушенко 


