
Анотація 

Назва дисципліни  Вступ до фаху 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу  

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 1 курс 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»  

Освітня програма «Міжнародна електронна комерція» 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

завідувач кафедри міжнародних економічних відносин 

імені Артура Голікова, к.г.н., доц. 

Казакова Надія Артурівна (61022, Харків, майдан Свободи, 6, 

каб. 376; тел. (057) 707 51 60). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні економічні 

відносини» 

Опис 

Мета дисципліни.  
Ознайомлення ознайомлення студентів з основами 

сучасних міжнародних економічних відносин, науковими 

засадами концепції міжнародної  електронної комерції, 

принципами їх здійснення та механізмом реалізації, 

надання їм знань термінологічного характеру.  

 

Очікувані результати навчання. Студент, який успішно 

завершив вивчення дисципліни, повинен:  

    знати:  

– базові категорії та новітні теорії, концепції, 

технології і методи у сфері міжнародних 

економічних відносин з урахуванням їх основних 

форм, основні поняття в сфері міжнародної 

електронної комерції;  

– стан досліджень міжнародних економічних відносин 

та світового господарства, у тому числі міжнародної 

електронної комерції, у міждисциплінарному 

поєднанні із політичними, юридичними, 

природничими науками;  

– сучасні світогосподарські процеси та місце в них 

міжнародних економічних відносин. 

вміти:  

– фахово використовувати спеціальну термінологію; 

– визначати функціональні особливості, характер, 

рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами 

міжнародних економічних відносин різного рівня та 

налагоджувати комунікації між ними; 

– здійснювати комплексний аналіз складних 

економічних систем, зіставляти та порівнювати їх 

складові, оцінювати й аргументувати 

результативність їх функціонування;  

– підбирати і вміло застосовувати аналітичний 

інструментарій дослідження стану та перспектив 

розвитку окремих сегментів міжнародних ринків 

товарів і послуг з використанням сучасних знань про 



методи, форми й інструменти регулювання 

міжнародної торгівлі. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Предмет, значення і головні завдання курсу «Вступ 

до фаху» 

Тема 2. Концепція і методологічний апарат міжнародної    

електронної комерції  

Тема 3. Концепція і методологічний апарат митної справи 

Тема 4. Глобалізація економіки та світова економічна 

система 

Тема 5. Основні складові світогосподарських процесів 

Тема 6. Концепції розвитку, протиріччя та сучасні погляди 

щодо «Світ-система» 

Тема 7. Місце та роль міжнародних організації у 

світогосподарських процесах 

Тема 8. Розвиток  системи сучасних світогосподарських 

процесів та місце України в цій системі 

 

Методи контролю результатів навчання: залікова 

семестрова робота 

Мова викладання: українська. 

  

 


