
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ Назва поля Опис 

1 Назва дисципліни Економічна конфліктологія та  

корупційні ризики 

2 Статус Вибіркова 

3 Спеціальності 051 Економіка 

4 Мова викладання Українська 

5 Семестр, в якому викладається 2 

6 Кількість: 

-кредитів ЄКТС 

-академічних годин (вказати окремо 

лекції, лабораторні заняття, 

практичні заняття, самостійна 

робота, тощо) 

 

3,0 кредити 

90 годин 

(18 год – лекцій,  

18 год – практичні заняття,  

54 год – самостійна робота) 

7 Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань 

Іспит 

8 Кафедра, що забезпечує викладання Кафедра прикладної економіки 

9 Викладач, що планується для 

викладання (окремо по видах 

навантаження) 

Хвостіна Інеса Миколаївна  

к.е.н., доцент кафедри ПЕК 

10 Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни (якщо доречно) 

відсутні 

11 Перелік компетентностей, яких 

набуде студент після опанування 

даної дисципліни 

Загальні компетентності: 

1. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

2. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел.  

4. Здатність до адаптації та дій в новій 

ситуації.  

5. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення.  

6. Навички міжособистісної взаємодії. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

1. Здатність виявляти знання та розуміння 

проблем предметної області, основ 

функціонування сучасної економіки на 

мікро-, мезо-, макро- та міжнародному 

рівнях.  

2. Здатність аналізувати та розв’язувати 

завдання у сфері економічних та 

соціально-трудових відносин.  

3. Здатність обґрунтовувати економічні 

рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і 

процесів та із застосуванням сучасного 

методичного інструментарію.  

4. Здатність самостійно виявляти 



проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати 

способи їх вирішення.  

5. Здатність поглиблено аналізувати 

проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах з врахуванням 

економічних ризиків та можливих 

соціально-економічних наслідків. 

6. Здатність до формування 

обгрунтованих пропозицій щодо 

налагодження міжнародних економічних 

відносин на всіх рівнях їх реалізації.  

7. Здатність приймати обґрунтовані 

управлінські рішення щодо визначення 

пріоритетних напрямів розвитку та 

організації міжнародної економічної 

діяльності. 

12 Сфера реалізації компетентностей в 

майбутній професії 

Можливість проведення своєчасної 

діагностики корупційних ризиків у 

міжнародних економічних відносинах, 

визначення ступеня ескалації конфліктної 

ситуації. Здатність до організації протидії 

корупційним ризикам та врегулювання 

економічних конфліктів у міжнародних 

відносинах. 

13 Особливості навчання на курсі Оцінювання знань студентів з дисципліни 

проводиться за результатами засвоєння 

теоретичного матеріалу (30 балів) і 

практичних навиків (60 балів), а також 

самостійної роботи (10 балів).  

Іспит (теми 1-9): 

тестові завдання, теоретичні питання, 

задачі для розв’язку. 

14 Стислий опис дисципліни Сутність, об’єкт, предмет і методи 

економічної конфліктології. Джерела та 

наслідки виникнення економічних  

конфліктів. Структурні елементи та 

динаміка економічного конфлікту. 

Економічна сутність корупційного 

ризику. Соціально-психологічний аспект 

економічного конфлікту. Типологія 

зовнішньоекономічних  конфліктів. 

Конфліктна взаємодія в міжнародному 

ринковому механізмі. Класифікація 

факторів корупційних ризиків у 

міжнародних економічних відносинах. 

Методика діагностики економічних 

конфліктів у міжнародних економічних 

відносинах. Теоретико-методичні основи  

аналізу та оцінювання економічних 

конфліктів  у міжнародних економічних 

відносинах.  Особливості оцінювання 

корупційних ризиків у міжнародних 

економічних відносинах. Стратегії, 



методи та моделі врегулювання 

економічних конфліктів у міжнародних 

відносинах.  Організація протидії 

корупційним ризикам. Система 

управління економічними конфліктами в 

міжнародних економічних відносинах.  

15 Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися (мінімальна-

максимальна) 

20 - 200 
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