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Попередні умови 
для вивчення 
дисципліни 

Наявність фахових знань студентів, спроможність до аналізу та синтезу; 
здатність до практичного застосування теоретичних знань. Навчальна 
дисципліна «Вступ до фаху» відповідає освітньо-кваліфікаційним 
характеристикам і освітньо-професійній програмі підготовки фахівців 
та навчальному плану та базується на вивченні студентами таких 
дисциплін як «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», 
«Маркетинг», «Менеджмент». 

Опис 

Мета дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до фаху» є 
формування у студентів системи компетентностей , які необхідні для 
озброєння спеціальними знаннями з проблем розвитку та сучасного 
стану міжнародних економічних відносин на основі вивчення 
закономірностей взаємодії національних економік та міжнародних 
економічних організацій у сферах міжнародного обміну товарами, руху 
факторів виробництва та формування міжнародної економічної 
політики держав в сучасних умовах глобалізації, а також ознайомлення 
студентів з навчальним планом, освітньо-професійною програмою та 
кваліфікаційною характеристикою підготовки бакалаврів з 
міжнародних відносин. 
 
Очікувані результати навчання 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набудуть таких 
компетентностей: здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 
здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 
системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 
життя. для активного відпочинку та ведення здорового способу життя; 



здатність навчатися та бути сучасно навченим; здатність планувати та 
управляти часом; здатність спілкуватися державною мовою як усно, так 
і письмово; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
уміння бути критичним та самокритичним; здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної діяльності); здатність працювати 
в команді; знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності; здатність виокремлювати характерні ознаки та 
тенденції розвитку світового господарства, особливості реалізації 
економічної політики та світових інтеграційних/дезінтеграційних 
процесів, у тому числі євроатлантичної інтеграції; здатність 
використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, технології 
і методи у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх 
основних форм, застосовувати теоретичні знання щодо функціонування 
та розвитку міжнародних економічних відносин; здатність виявляти 
особливості функціонування середовища міжнародних економічних 
відносин та моделей економічного розвитку; здатність обґрунтовувати 
особливості реалізації форм  міжнародних економічних відносин на 
мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях; здатність визначати функціональні 
особливості, характер,  рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами 
міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати 
комунікації між ними; здатність використовувати нормативно-
розпорядчі  документи та довідкові матеріали при здійсненні 
професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин; 
здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з 
використанням фахової термінології, включаючи усну і письмову 
комунікацію державною та іноземними мовами; здатність постійно 
підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно 
використовувати їх в практичній діяльності; здатність усвідомлювати 
зміст основних понять і законів міжнародного бізнесу, особливості 
організації та методи здійснення міжнародного бізнесу в умовах 
невизначеності. 
 
Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Теми аудиторних занять 
Тема 1. Предмет і завдання дисципліни «Вступ до фаху» 
Тема 2. Міжнародні економічні відносини в системі світового 
господарства 
Тема 3. Міжнародні торгівельні відносини 
Тема 4. Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва 
Тема 5. Міжнародні економічні відносини у сфері послуг 
Тема 6. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче 
співробітництво 
Тема 7. Міжнародна міграція робочої сили 
Тема 8. Міжнародний науково-технічний обмін 
Тема 9. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові 
відносини 
Тема 10. Міжнародні кредитні відносини 
Тема 11. Міжнародна економічна інтеграція 
Тема 12. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому 
економічному співробітництві і регулюванні міжнародних економічних 
відносин 
Тема 13. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських 
зв’язків 



Тема 14. Економічна єдність світу і глобальні проблеми міжнародних 
економічних відносин 
Тема 15. Глобалізація та глобальні проблеми людства 
Тема 16. Міжнародні корпорації у світовому господарстві 

Теми для самостійної роботи 
Тема 1. Предмет і завдання дисципліни «Вступ до фаху» 
Тема 2. Міжнародні економічні відносини в системі світового 
господарства 
Тема 3. Міжнародні торгівельні відносини 
Тема 4. Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва 
Тема 5. Міжнародні економічні відносини у сфері послуг 
Тема 6. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче 
співробітництво 
Тема 7. Міжнародна міграція робочої сили 
Тема 8. Міжнародний науково-технічний обмін 
Тема 9. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові 
відносини 
Тема 10. Міжнародні кредитні відносини 
Тема 11. Міжнародна економічна інтеграція 
Тема 12. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому 
економічному співробітництві і регулюванні міжнародних економічних 
відносин 
Тема 13. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських 
зв’язків 
Тема 14. Економічна єдність світу і глобальні проблеми міжнародних 
економічних відносин 
Тема 15. Глобалізація та глобальні проблеми людства 
Тема 16. Міжнародні корпорації у світовому господарстві 
 
Методи контролю результатів навчання 
Дисципліна «Вступ до фаху» містить лекційні та семінарські заняття, а 
також передбачає самостійну роботу студентів.  
При вивченні дисципліни застосовуються такі види контролю: 
поточний та семестровий підсумковий. Міра успішності студента, тобто 
загальна оцінка, яку він одержує за результатами вивчення дисципліни, 
залежить як від поточної роботи, так і від результатів підсумкового 
контролю на заліку. 
Поточний контроль здійснюється на лекціях у формі опитування; на 
семінарських заняттях – у формі опитування, діалогу, групового 
обговорення тематичних питань, написання контрольної роботи. 
Семестровий підсумковий контроль здійснюється під час проведення 
контролю у вигляді написання залікової роботи (за допомогою тестових 
завдань. 
Остаточний контроль з дисципліни – залік. 
 
Мова викладання 
Українська. 

 


