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ВСТУП 

 

Метою навчальної практики є підготовка фахівців, здатних відповідати зростаючим вимогам 

ринку праці та формування теоретичних і практичних навичок в сфері міжнародних 

економічних відносин в умовах глобальних викликів, економічних криз, світових соціально-

економічних ризиків. 

 

Компетентності,  на формування яких націлена навчальна практика: 

ЗК 3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим. 

ЗК 12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

СК 1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та тенденції розвитку світового 

господарства, особливості реалізації економічної політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі євроатлантичної інтеграції.  

СК 3. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних економічних 

відносин та моделей економічного розвитку. 

СК 16. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно 

використовувати їх в практичній діяльності. 

Навчальна практика спрямована  на формування у здобувачів освіти програмних 

результатів: 

РН 4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у 

світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів 

на них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей 

національного і міжнародного середовища. 

РН 8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, 

механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових інтеграційних / 

дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції 

РН 16. Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних відносин та 

світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, 

природничими науками. 

РН 23. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя з метою підтримки 

професійної компетентності на високому рівні. 

 

  



 

Зміст навчальної практики 

 

 
 

Тема 1. Геоекономічна політика України на межі третього тисячоліття 

(6 год.) 

 

Економічна сутність поняття геоекономіка. Передумови виникнення та розвитку 

геоекономіки. Основні риси геоекономіки. Загальна характеристика країн світу за 

класифікаційними ознаками (географічною, організаційною, економічною, соціально-

економічною тощо). Країни-лідери світової економіки (США, ЄС, Японія, Китай): рівень 

ВВП, товарна структура експорту- імпорту, географія експорту-імпорту товарів). 

Технологічна складова економічного розвитку країн світу (на прикладі двох-трьох країн). 

Україна на порозі третього тисячоріччя: вплив геоекономічних змін. Стратегічні 

орієнтири розвитку України. 

 

Індивідуальне завдання до теми: 

«Україна як бренд» 
В епоху глобалізації, що стирає національні й культурні кордони між державами, 

потреба в тім, щоб мати свій власний неповторний образ, велика як ніколи. І для країни це 

завдання не менш важливе, ніж для будь-якої компанії. Зрештою, держави й території теж 

пропонують іноземним компаніям й іноземним громадянам певний продукт, а саме – себе як 

центр туризму, місце для ведення бізнесу або вкладення інвестицій, постачальника якісних 

товарів тощо. Щоб залучити гроші з-за кордону, країна повинна мати оригінальний, 

пізнаваний, а головне, позитивний образ – одним словом, все те, що входить у поняття 

бренду. Низка країн і територій уже створили такі бренди і тепер за всіма правилами ведуть 

маркетингові кампанії по просуванню як серед своїх громадян, так і за кордоном. 

За допомогою текстових або графічних матеріалів створіть бренд України. 

Відобразіть, якою Україну повинне бачити світове співтовариство. Які цінності, на вашу 

думку, можуть лягти в основу створення бренду «Україна»? На яку аудиторію потрібно в 

першу чергу орієнтувати просування України: на власних громадян чи на світове 

співтовариство? Що може стати позитивним символом країни? Запропонуйте концепцію й 

інструменти створення позитивного іміджу країни та його просування. 

 

 

Тема 2. Агропродовольчий потенціал України (6 год.) 

 

Поняття “економічний потенціал”, зміст та умови формування. Природно-кліматичні 

та соціально-економічні  умови для формування агропродовольчого потенціалу України. 

Місце аграрного сектору в національній економіці: виробництво експортоорієнтованої 

продукції (основні види та обсяги). Географія експорту та імпорту агропродовольчої 

продукції. Сучасні тенденції імпорту. Основні країни-імпортери вітчизняної 

агропродовольчої продукції. Проблеми виробництва та експорту агропродовольчої продукції 

з доданою вартістю. Особливості експорту та імпорту агропродовольчою продукцією з 

країнами-членами ЄС в контексті Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. Інноваційні 

зміни в аграрному секторі: використання сучасних технологій у процесі агропромислового 

виробництва (на прикладі).   

 

 



Індивідуальне завдання до теми: 

«Зовнішньоекономічний потенціал аграрного сектора економіки 

України: погляд у майбутнє» 
Опишіть основні тенденції розвитку експортного потенціалу аграрного сектора 

економіки України на перспективу. Спрогнозуйте та аргументуйте, яким буде рівень його 

міжнародної конкурентоспроможності, за якими товарними позиціями Україна може 

утримувати лідерські позиції на світовому ринку продовольства, визначте основних 

партнерів у міжнародній торгівлі аграрною продукцією. 

 

 

Тема 3. Міжнародні економічні організації  

та їх вплив на тенденції розвитку світової економіки (6 год.) 

 
Міжнародні організації у системі МЕВ. Історія виникнення та сучасне розуміння 

сутності міжнародних організацій. Основні етапи розвитку та історичні тенденції зміни 

функцій міжнародних організацій. Типізація міжнародних організацій. Критерії типізації. 

Цілі, функції та основні напрями діяльності міжнародних організацій. Рада Європи. 

Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Співдружність Незалежних Держав (СНД). 

Організація чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС). Асоціації держав 

Південно-Східної Азії (АСЕАН). Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво. 

Система міжнародних організацій, пов’язаних з організацією та регулюванням 

міжнародної торгівлі. Світова організація торгівлі. Принципи діяльності СОТ. Історія 

переговорного процесу зі вступу України до СОТ. Переваги та загрози від участі у СОТ. 

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН. Глобальні продовольчі проблеми 

сучасності. Екологічні проблеми сільського господарства. Діяльність міжнародних 

екологічних організацій в умовах глобалізації. 

 

Індивідуальне завдання до теми: 

«Глобальні проблеми та цілі тисячоліття» 

 (за матеріалами Давоського економічного форуму) 

 
Всесвітній економічний форум (ВЕФ) — міжнародна неурядова організація, 

діяльність якої спрямована на розвиток міжнародної співпраці. Місією організації є 

«прагнення до поліпшення стану світу шляхом залучення бізнесу, політичних, академічних 

та інших лідерів суспільства у формуванні глобальних, регіональних, галузевих і повісток 

дня». Всесвітній економічний форум у Давосі є майданчиком для обговорення глобальних 

проблем (забруднення довкілля, справедливого розподілу світових ресурсів, 

майбутнього соціальних систем) та визначення цілей розвитку світового співтовариства. 

Форум об'єднує близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, 

обраних інтелектуалів і журналістів, щоб обговорити найбільш актуальні питання, що стоять 

перед світом.  

Враховуючи результати проведення Давоського економічного форуму 2021 р., 

опишіть ключові глобальні проблеми сьогодення, на основі чого визначте основні цілі 

розвитку світового співтовариства, ідентифікуйте глобальні виклики для України та 

стратегічні цілі її розвитку на перспективу. 

 

 

Тема 4. Професійне самовизначення студента (6 год.) 

 

 
Ділові властивості фахівця з міжнародних економічних відносин компетенції 

(професійні знання та практичні здібності), організаторські здібності. Особистісні 



властивості: вольові та морально-психологічні риси, здоров’я та спосіб життя. 

Підприємливість та комунікабельність. Лідерство. Методи оцінки особистісних властивостей 

фахівця з міжнародних економічних відносин: кількісні та якісні, прогностичні та практичні. 

Джерела інформації для оцінки фахівця з міжнародних економічних відносин: офіційні 

документи, бесіда, опитування, соціологічні спостереження. 

Визначення індивідуальних професійних інтересів студента. Методи самооцінки 

студентів: пізнання власних професійних здібностей, виявлення слабких і сильних сторін, 

визначенні стартових умов та діапазону творчого потенціалу. Визначення професійної 

орієнтації студентів: оцінювання ступеня схильності студентів до управлінської діяльності, 

сильних і слабких сторін особистості, лідерських здібностей. 

 

Індивідуальне завдання до теми: 

«Портрет фахівця-міжнародника в контексті прискорення  

глобалізаційних процесів»  

 
Сформуйте перелік професійних якостей (10–12 позицій), яким повинен відповідати 

сучасний фахівець у сфері міжнародних відносин з урахуванням вимог глобального 

середовища, тенденцій до посилення взаємозалежності між країнами світу в економічній, 

політичній та соціальній площинах. Оберіть серед них три, найбільш, на Вашу думку, 

значущих, аргументуйте свій вибір. 

 

Тема 5. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу  

(6 год.) 

 
Сутність та структура інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу 

у ЗВО. Види джерел інформації. Особливості функціонування бібліотеки Поліського 

національного університету як центру інформаційного забезпечення студентів. Принципи та 

організація бібліотечної справи. Порядок роботи у бібліотеці та читальному залі. Електронна 

система обслуговування читачів. 

Особливості роботи зі спеціальною, методичною та періодичною літературою. 

Формування замовлень та робота з довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки. Сучасні 

методи пошуку літературних джерел в бібліографічній базі даних. Порядок користування 

літературою на абонементі та в читальному залі. Робота з електронними виданнями. 

Обов'язки читачів бібліотеки. 

 

 

 

Результати виконання завдань навчальної практики “Вступ до 

спеціальності” представити у вигляді мультимедійної презентації. 

 

 

 


