УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА
НОБЕЛЯ
Кафедра глобальної економіки
«Сучасна, якісна та чесна освіта»

Чого навчають бакалаврів з
міжнародних економічних
відносин?
(для набору 2020 року)

Дніпро, 2020

Шановні друзі!
Ви обрали одну з найперспективніших спеціальностей, яку пропонує вам
Університет імені Альфреда Нобеля, - «Міжнародні економічні відносини». Поперше, постійно зростають масштаби зовнішньоекономічної діяльності та
глобалізація сучасного світу. Уже зараз половина того, що виробляється в Україні,
продається за кордон, так як і половина того, що споживається, виробляється за
межами нашої держави. А тому попит на фахівців, які будуть знатися на
міжнародних економічних відносинах, тільки зростатиме. По-друге,
випускники за цією спеціальністю не тільки добре володіють усіма знаннями та
навичками в галузі економіки (а тому можуть посідати будь-які посади
економічного спрямування), але й знаються на міжнародних особливостях їх
прояву. По-третє, обов’язкове знання двох іноземних мов випускниками, як
кваліфікаційна вимога до них, значно розширює можливу сферу діяльності та
підвищує конкурентоспроможність на ринку праці.
У цьому виданні ви можете познайомитися з робочими навчальними планами
за роками навчання. Зверніть увагу, що перелік дисциплін складається як з
обов’язкових для вивчення, так і тих, які ви обираєте самі (у планах вони позначені
як вибіркові дисципліни). Це ще не повний список. Ви можете обирати з загально
університетського списку будь який курс! Таким чином, орієнтуючись на свої
вподобання та керуючись уявленнями про специфіку майбутньої сфери діяльності,
ви можете вибудувати власну індивідуальну траєкторію навчання, що найбільше
відповідає вашим інтересам. У цьому вам допомагатимуть т’ютори від кафедри, які
будуть супроводжувати вас протягом усього періоду навчання.
Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі (доктори та
кандидати наук), які працюють за європейськими стандартами та новітніми
методиками в аудиторіях з сучасним обладнанням. До навчального процесу також
залучаються фахівці-практики, які мають успішний досвід роботи у сфері
міжнародних економічних відносин.
З будь-яких питань вашого навчання в Університеті ви завжди можете
звернутися до мене особисто (к. 3308) або ж надіслати листа на мою електронну
адресу zadoya@duan.edu.ua.
То ж бажаємо вам успішного, цікавого та корисного навчання!

Анатолій Задоя,
Завідувач кафедри глобальної економіки, доктор
економічних наук, професор, Заслужений працівник
народної освіти України, гарант освітньої програми

Перший курс
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.

Освітні компоненти

Кількість годин (кредитів
ЄКТС)
всього
аудиторних
Осінній семестр
Обов’язкові освітні компоненти
Українська ідентичність: історія,
150 (5)
56
культура мова
Іноземна мова
150 (5)
56
Інформаційні системи і
150 (5)
42
технології
Вища математика (Вища та
180 (6)
42
прикладна математика)
Вступ до фаху
90 (3)
28
Фізичне виховання
90 (3)
28
Вибіркові освітні компоненти
Економічна теорія (Основи
150 (5)
42
економічної науки)
Історія економічної думки
150 (5)
42
Весняний семестр
Обов’язкові освітні компоненти
Іноземна мова
150 (5)
56
Вища математика (теорія
150 (5)
42
ймовірностей і математична
статистика)
Економічна теорія
150 (5)
56
(Мікроекономіка)
Фізичне виховання
90 (3)
28
Вибіркові освітні компоненти
Економіка підприємства та
150 (5)
42
підприємництва
Туристичний бізнес
150 (5)
42
Філософія
150 (5)
42
Етика
150 (5)
42
Основи психології бізнесу
150 (5)
42
Вибіркова загально
150 (5)
42
університетська дисципліна з
переліку

Підсумковий
контроль

екзамен
залік
залік
екзамен
залік
залік
екзамен
екзамен
залік
екзамен
екзамен
залік
екзамен
екзамен
залік
залік
залік
залік

ВИКЛАДАЧІ
Українська
ідентичність: історія,
культура мова

Іноземна мова

Доцент Турчак Олена
Михайлівна, кандидат
філологічних наук,
доцент

Доцент М’ясоїд
Галина Іванівна,
кандидат педагогічних
наук, доцент

Інформаційні
системи і технології
Старший викладач
Чумак Тетяна
Валентинівна
Вступ до фаху
Основи економічної
науки
Історія економічної
думки
Доцент Лімонова
Ельвіна Миколаївна,
кандидат економічних
наук
Вища математика
(теорія ймовірностей
і математична
статистика)
Професор Холод
Олена Григорівна,
кандидат технічних
наук, доцент
Економіка
підприємства та
підприємництва
Доцент Дубінський
Сергій Володимирович,
кандидат економічних
наук, доцент
Основи психології
бізнесу
Доцент Бойко Любов
Григорівна

Вища математика
(Вища та прикладна
математика)
Старий викладач
Козирєва Ірина
Миколаївна
Філософія
Етика

Доцент Щолокова
Ганна Володимирівна,
кандидат політичних
наук, доцент
Економічна теорія
(Мікроекономіка)
Доцент Задоя
Олександр
Анатолійович,
кандидат економічних
наук
Туристичний бізнес
Професор Кожушко
Світлана Павлівна,
доктор педагогічних
наук, професор
Фізичне виховання
Доцент Шуба Віктор
Олександрович

Другий курс
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Дисципліна

Кількість годин
(кредитів ЄКТС)
всього аудиторних
Осінній семестр
Обов’язкові освітні компоненти
Іноземна мова (Ділова іноземна мова) 150 (5)
56
Економічна теорія (Макроекономіка) 135 (4,5)
42
Економіко-математичні методи та
90 (3)
28
моделі
Фінанси, гроші та кредит
150 (5)
42
Менеджмент і адміністрування
150 (5)
42
(Основи менеджменту)
Друга іноземна мова
105 (3,5)
28
Вибіркові освітні компоненти
Економіка зарубіжних країн
150 (5)
42
Євроінтеграція
150 (5)
42
Весняний семестр
Обов’язкові освітні компоненти
Маркетинг
150 (5)
42
Іноземна мова (Ділова іноземна
150 (5)
56
мова)
Друга іноземна мова
105 (3,5)
28
Статистика
150 (5)
42
Вибіркові освітні компоненти
Етикет та основи міжнародного
150 (5)
42
протоколу
Управління персоналом
150 (5)
42
Самоменеджмент
150 (5)
42
Соціологія
150 (5)
42
Логіка
150 (5)
42
Світова історія економіки та
150 (5)
42
економічної думки
Світова екологічна політика та
150 (5)
42
безпека
Управління комунікаціями
150 (5)
42
Логістика
150 (5)
42
Економіка праці та соціальні
150 (5)
42
відносини
Вибіркова загально університетська
150 (5)
42
дисципліна з переліку

Підсумковий
контроль

залік
екзамен
залік
екзамен
екзамен
залік
залік
залік

екзамен
залік
залік
екзамен
залік
залік
залік
залік
залік
екзамен
екзамен
залік
залік
залік
залік

ВИКЛАДАЧІ
Іноземна мова
Доцент М’ясоїд
Галина Іванівна,
кандидат
педагогічних наук,
доцент

Економічна теорія
(Макроекономіка)
Завідувач кафедри
Задоя Анатолій
Олександрович,
доктор економічних
наук, професор

Економікоматематичні
методи та моделі
Старший викладач
Ярмоленко
Людмила Іванівна

Фінанси, гроші та
кредит

Менеджмент і
адміністрування
(Основи
менеджменту)
Управління
персоналом
Професор Момот
Володимир
Євгенович, доктор
економічних наук,
професор

Друга іноземна
мова, іспанська

Друга іноземна
мова, німецька
Викладач Гомола
Марія Миколаївна

Статистика
Професор Атамас
Петро Йосипович,
кандидат
економічних наук,
професор

Доцент Вареник
Вікторія
Миколаївна,
кандидат
економічних наук,
доцент

Викладач Печерна
Катерина Юріївна

Маркетинг
Доцент Яременко
Світлана
Степанівна,
кандидат
економічних наук,
доцент
Економіка
зарубіжних країн
Доцент Задоя
Олександр
Анатолійович,
кандидат
економічних наук

Управління
комунікаціями
Самоменеджмент
Доцент
Литвиненко Ольга
Миколаївна,
кандидат
економічних наук

Етикет та основи
міжнародного
протоколу
Доцент Шкура Інина
Сергіївна, кандидат
економічних наук,
доцент

Економіка праці
та соціальні
відносини
Логістика
Доцент Кошулько
Оксана Петрівна,
кандидат
економічних наук,
доцент

Соціологія
Логіка

Світова історія
економіки та
економічної
думки
Доцент Лимонова
Ельвіна
Миколаївна,
кандидат
економічних наук

Доцент Ключник
Руслан Максимович,
кандидат
політичних наук

Світова екологічна
політика та безпека
Професор Кузьмінов
Сергій Васильович,
доктор економічних
наук, професор

Третій курс
№

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Дисципліна

Кількість годин
(кредитів ЄКТС)
всього аудиторних
Осінній семестр
Обов’язкові освітні компоненти
Основи бухгалтерського обліку та
120 (4)
28
звітності
Економіко-математичні методи та
120 (4)
28
моделі (Економетрика)
Друга іноземна мова
180 (6)
56
Міжнародні економічні відносини
150 (5)
56
Вибіркові освітні компоненти
Іноземна мова (Ділова іноземна мова) 150 (5)
Паблік рилейшн в міжнародних
150 (5)
відносинах
Світова економічна кон’юнктура
150 (5)
Весняний семестр
Обов’язкові освітні компоненти
Міжнародні економічні відносини +
180 (6)
курсова робота
Іноземна мова (Друга іноземна мова)
120 (4)
Міжнародні торговельні відносини
150 (5)
Виробнича практика 1
135 (4,5)
Атестаційний екзамен з ділової
45 (1,5)
іноземної мови
Вибіркові освітні компоненти
Правознавство
150 (5)
Конфліктологія
150 (5)
Транснаціоналізація світової
150 (5)
економіки
Історія міжнародних економічних
150 (5)
відносин
Міжнародні банківські операції
150 (5)
Іноземна мова (Ділова іноземна мова) 150 (5)
Вибіркова загально університетська
150 (5)
дисципліна з переліку

Підсумковий
контроль

екзамен
екзамен
залік
екзамен

42
42

залік
залік

42

залік

33

екзамен

33
44

залік
залік
залік
екзамен

44
44
44

залік
залік
залік

44

залік

44
44
44

залік
екзамен
залік

ВИКЛАДАЧІ
Основи
бухгалтерського
обліку та
звітності
Доцент
Пестовська Зоя
Станіславівна,
кандидат
економічних наук

Економікоматематичні методи
та моделі
Старший викладач
Ярмоленко Людмила
Іванівна

Друга іноземна
мова, іспанська
Викладач Печерна
Катерина
Юріївна
Міжнародні
економічні
відносини
Доцент Задоя
Олександр
Анатолійович,
кандидат
економічних наук
Іноземна мова
(Ділова іноземна
мова)
Доцент М’ясоїд
Галина Іванівна,
кандидат
педагогічних наук,
доцент
Паблік рилейшн
в міжнародних
відносинах
Доцент Щолокова
Ганна
Володимирівна,
кандидат
політичних наук,
доцент
Міжнародні
банківські
операції
Доцент Шкура
Інина Сергіївна,
кандидат
економічних наук,
доцент

Друга іноземна мова,
німецька
Викладач Гомола
Марія Миколаївна

Міжнародні
торговельні
відносини
Транснаціоналізація
світової економіки
Доцент Лимонова
Ельвіна Миколаївна,
кандидат економічних
наук
Правознавство
Доцент Шкабаро
Вероніка Миколаївна,
кандидат юридичних
наук, доцент
Історія міжнародних
економічних
відносин
Доцент Ключник
Руслан Максимович,
кандидат політичних
наук
Конфліктологія
Професор Ольга
Валеріївна Лебідь,
доктор педагогічних
наук, доцент

Четвертий курс
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дисципліна

Кількість годин
(кредитів ЄКТС)
всього аудиторних
Осінній семестр
Обов’язкові освітні компоненти
Економіка та зовнішньоекономічна
90 (3)
28
діяльність України
Друга іноземна мова
150 (5)
56
Зовнішньоекономічна діяльність
150 (5)
42
підприємства (Основи ЗЕД)
Міжнародний маркетинг
105 (3,5)
28
Вибіркові освітні компоненти
Лідерство та групова динаміка
150 (5)
42
Аудит
150 (5)
42
Іноземна мова (Ділова іноземна мова) 150 (5)
42
Бухгалтерський облік у зарубіжних
150 (5)
42
країнах
Методологія міжнародних
150 (5)
42
кон’юнктурних досліджень
Міжнародне економічне право
150 (5)
42
Весняний семестр
Обов’язкові освітні компоненти
Друга іноземна мова
90 (3)
16
Міжнародні фінансові відносини
150 (5)
32
Міжнародна інвестиційна діяльність
120 (4)
32
+ курсова робота
Виробнича практика 2
270 (9)
Кваліфікаційна робота
225 (7,5)
Вибіркові освітні компоненти
ЗЕД підприємства (Зовнішні
150 (5)
32
економічні операції та контракти)
Інституції міжнародної економічної
150 (5)
32
політики
Міжнародний менеджмент
150 (5)
32
Міжнародні організації
150 (5)
32
Міжнародний економічний аналіз
150 (5)
32

Підсумковий
контроль

залік
залік
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік
залік
залік
залік
екзамен
екзамен
екзамен
залік
захист
залік
залік
залік
залік
залік

ВИКЛАДАЧІ
Економіка та
зовнішньоекономіч
на діяльність
України
Доцент Лимонова
Ельвіна Миколаївна,
кандидат
економічних наук

Міжнародний
маркетинг
Завідувач кафедри
Тараненко Ірина
Всеволодівна, доктор
економічних наук,
професор

Друга іноземна
мова, іспанська
Викладач Печерна
Катерина Юріївна

Зовнішньоекономі
чна діяльність
підприємства
Доцент Задоя
Олександр
Анатолійович,
кандидат
економічних наук
Іноземна мова
(Ділова іноземна
мова)
Доцент М’ясоїд
Галина Іванівна,
кандидат
педагогічних наук,
доцент
Аудит
Бухгалтерський
облік у зарубіжних
країнах
Доцент Шевченко
Валентина
Миколаївна,
кандидат наук з
державного
управління, доцент
Міжнародне
економічне право
Міжнародні
організації
Доцент Ключник
Руслан Максимович,
кандидат
політичних наук

Друга іноземна мова,
німецька
Викладач Гомола
Марія Миколаївна

Міжнародні
фінансові відносини
Міжнародна
інвестиційна
діяльність
Завідувач кафедри
Задоя Анатолій
Олександрович,
доктор економічних
наук, професор
Лідерство та групова
динаміка
Міжнародний
менеджмент
Професор
Митрофанова Ганна
Яківна, доктор
економічних наук,
доцент
Інституції
міжнародної
економічної
політики)
Професор Кузьмінов
Сергій Васильович,
доктор економічних
наук, професор

Методологія
міжнародних
кон’юнктурних
досліджень
Міжнародний
економічний аналіз
Професор Магдіч
Аліса Сергіївна,
кандидат економічних
наук, доцент

