
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП 1 

2. Назва: Вступ до спеціальності  (292 "Міжнародні економічні відносини") 

3. Тип: Обов'язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  Клець М.В. кандидат 

економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• здійснювати ефективний пошук інформації  і роботу з різноплановими джерелами , особливо з 

інтернет-ресурсами; 

• вільно відтворити категоріальний апарат міжнародних економічних відносин; 

• осмислювати світові економічні процеси в їх динаміці та взаємозв’язку; 

• аналізувати конкретні ситуації на міжнародному рівні, пропонувати способи їх вирішення і 

оцінювати очікувані результати; 

• аргументовано вести дискусії, професійно виступати з публічними доповідями; 

• захистити інтереси України в умовах інтенсивних глобалізаційних процесів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Політична економія, 

філософія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економіки та економічної думки; 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Міжнародне економічне право, статистика, фінанси, стратегічне управління людськими ресурсами, 

інноваційна політика; 

12. Зміст курсу: Міжнародні економічні відносини як комплексна наукова і навчальна дисципліна. 

Міжнародна торгівля в системі міжнародних економічних відносин. Міжнародне переміщення 

факторів виробництва. Міжнародний трансфер технологій та інформації. Міжнародні валютно-

фінансові відносини. Регулюючі органи  міжнародних _економічних відносин. Регіоналізм і 

глобалізація як визначальні тенденції світового економічного розвитку. Україна в системі 

міжнародних економічних відносин. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. 

Даниленко. − 8-ме вид., переробл. і допов. − К. : Знання, 2011. − 470 с.  

2.Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини: навч. посіб. / Ю.М. Лисенков та ін.; за ред. 

В.Є. Поліванова, В.О. Мещерякова, Ю.М. Лисенкова; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – 

К.: Зовнішня торгівля, 2014. – 511 с. 

3.Міжнародні економічні відносини: підручник / за ред. А.П. Голікова, О.А. Довгаль. – Х.: ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, 2015. – 464 с.  

4.Світова економіка: навчальний посібник. Ч.1 / Рогач О.І., Намонюк В.Є., Анісімова О.Ю. – К.: ІМВ, 

2012. – 186 с. 

5. Світова економіка: навчальний посібник. Ч.2  / Рогач О.І., Намонюк В.Є., Анісімова О.Ю. – К.:  

ІМВ, 2012. – 171 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16  год. лекцій, 14 год. семінарських занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інформаційні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, мозковий штурм , 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, розв’язування задач, ситуаційні завдання. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 1 семестру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поточний контроль (100 балів): тестування, усне опитування, презентації, дискусії. 

16. Мова викладання: Українська. 

 
Завідувач кафедри міжнародних  

економічних відносин     О.М. Сазонець, д.е.н., професор 
 

 

 

 

 

                                         П Е Р Е К Л А Д    А Н Г Л І Й С Ь К О Ю 

                                 DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT   

1. Code: PP 1. 

2. Title: Introduction to the specialty (292 "International Economic Relations"); 

3. Type: compulsory. 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree). 

5. Year of study when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when the discipline is studied: 1. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Klets M.V., Candidate of 

Economics, associate professor of the department of international economic relations. 

9. Results of studies: after having studied the discipline the student must be able: 

•  to effectively search for information and work with diverse sources, especially with Internet resources; 

•  to freely reproduce the categorical apparatus of international economic relations; 

•  to comprehend the world economic processes in their dynamics and interconnections; 

•  to analyze specific situations at the international level, suggest ways to settle them, and evaluate the 

expected results; 

•  to advance weighty arguments when conducting discussions and professionally presenting public reports; 

•  to uphold Ukraine's interests in the context of intensive globalization processes. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures. 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Political economy", "Philosophy", 

"Microeconomics", "Macroeconomics", "History of economics" and "Economic thought"; 

       •  Disciplines studied in conjunction with the specified disciplines (if necessary): "International 

economic law", "Statistics", "Finance", "Strategic management of human resources", "Innovative policy". 
12. Course contents: International economic relations as a complex scientific and educational discipline. 

Foreign trade in the system of international economic relations. International transfer of production      

factors. International transfer of technologies and information. International monetary and financial 

relations. Regulatory bodies of international_economic relations. Regionalism and globalization as 

determinative tendencies of the world economic development. Ukraine within the system of international 

economic relations. 
13. Recommended educational editions:  
1. Kozyk V.V. International economic relations: teaching manual / V.V.Kozyk, L.A.Pankova, 

N.B.Danylenko. – The 8th edition, revised and supplemented. – K.: Knowledge, 2011. – 470 p.  

2.  International monetary and financial and credit relations: teaching manual / Yu.M. Lysenkov and others; 

ed. by V.Ye. Polivanov, V.O. Meshcheriakov, Yu.M. Lysenkov; Ukr. state university of finance and foreign 

trade. – K.: Foreign trade, 2014. – 511 p.                   

3. International economic relations: teaching manual / ed. by A.P. Golikov, O.A. Dovgal. – Kh.: KhNU 

named after V.N. Karazin, 2015. – 464 p.                                   

4.  World economy: teaching manual: Part I / O. I. Rogach, V.Ye. Namoniuk, O.Yu. Anisimova. – K.: IIR, 

2012. – 186 p.                                                                                                                                                        

5.  World economy: teaching manual: Part 2 / O. I. Rogach, V.Ye. Namoniuk, O.Yu. Anisimova. – K.: IIR, 

2012. – 171 p.                                                                                                                                                         

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, seminar classes – 14 hours,  independent work – 60 hours. Total – 90 hours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Methods of teaching: information lectures, problem lecture elements, individual tasks, brain storm, 

individual and group research tasks, problems solving, situational tasks. 
15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the 1st semester. 

Current control (100 points): testing, oral questioning, presentations, discussions. 
16. Language of teaching:  Ukrainian. 
 

 
 

Head of the international economic relations department, 

Doctor of Economics, professor                                                  O.M. Sazonets 

 

 

Переклад виправив та відредагував П.І.Мігірін  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


