
Обсягом до 2 сторінок 

Назва дисципліни  ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ МЕВ 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу 

1 курс. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Коваленко Роман Сергійович, старший викладач, 

e-mail: roman.kovalenko@karazin.ua  

тел. 050-302-57-42 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 
Основи економічної теорії. 

Опис 

Мета дисципліни. Ознайомлення студентів з 

основами науковими засадами сучасних міжнародних 

економічних відносин, принципами їх здійснення та 

механізмом реалізації, надання їм знань термінологічного 

характеру. 

Основні завдання вивчення дисципліни є визначення 

структури та основних засад розвитку міжнародних 

економічних відносин в системі сучасних 

світогосподарських процесів. Вивчення студентами 

спеціальних термінів міжнародних економічних відносин, 

міжнародної системи національних рахунків, сутності світо 

системної концепції, концепції сталого економічного 

розвитку та нового міжнародного економічного порядку. 

Ознайомлення з досвідом роботи фахівців з спеціальності 

міжнародні економічні відносини. 

 

Очікувані результати навчання. Студент, який 

успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: 

Знати: 

– зміст поняття «міжнародних економічних 

відносин», їх структуру, роль та значення в системі 

відтворювального процесу; 

– провідних зарубіжних та вітчизняних вчених в 

галузі міжнародних економічних відносин, їх наукові 

внески в дану галузь знань; 

– сучасні світогосподарські процеси та місце в них 

міжнародних економічних відносин; 

– структуру світової економічної системи, типологію 

сучасних країн світу; 

– світове господарство, закони його розвитку, 

проблеми; 

– головні міжнародні організації та їх роль у 

розвитку світового господарства та міжнародних 

економічних зв’язках; 

– роль та значення України в системі 

світогосподарських процесів. 
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Вміти: 

– оперувати показниками сучасної міжнародної 

системи національних рахунків для аналізу процесів та 

явищ в системі світогосподарських зв’язків ; 

– здійснювати компаративний аналіз явищ і процесів 

в системі міжнародних економічних відносин та у розвитку 

світового господарства в цілому; 

– оцінювати результати компаративного аналізу для 

визначення трендів у розвитку світового господарства та 

міжнародних економічних відносин. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Предмет, значення і завдання курсу «Вступ 

до спеціальності МЕВ» 

Тема 2. Понятійний апарат науки 

Тема 3. Світова економічна система і глобальна 

економіка 

Тема 4. МЕВ як важлива складова світо- 

господарських процесів 

Тема 5 Світ-система, протиріччя та сучасні концепції 

її розвитку 

Тема 6. Міжнародні організації і їх роль у 

світогосподарських процесах 

Тема 7. Україна в системі сучасних 

світогосподарських процесах 

 

Методи контролю результатів навчання 
1 курс: іспит – 1 семестр. 

 

Мова викладання. Українська 

 
 


