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Силабус дисципліни 

“ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ” 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 
Кафедра міжнародних 

економічних відносин та 
європейської інтеграції 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: 29 “Міжнародні відносини” 

Спеціальність: 292 “Міжнародні економічні відносини” 

Освітньо-професійна програма:  “Міжнародні економічні 

відносини” 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки - 1, семестр – 1-й 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач Зінчук Тетяна Олексіївна 

Профайл викладача 
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-

menedzhmentu/about-zed/chief-zed 

Контактна інформація Тел.: 0671296339, E-mail : zintshuk@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle  

Консультації 
Онлайн консультація в Zoom, Viber щосереди з 15.00 до 

18.00 
 

3. Анотація до дисципліни 
Актуальність вивчення дисципліни обумовлена потребою в підготовці фахівців, 

здатних виконувати кваліфіковану роботу у сфері міжнародних економічних відносин в 

умовах глобальних викликів. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 
Метою навчальної дисципліни 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. 

 

Цілі освоєння дисципліни: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 особливості  своєї професії, постійно поповнювати знання, розширяти світогляд, 

використовувати отримані знання, навички та вміння в міжнародній практичній 

діяльності відповідно до мінливості умов формування картини світу; 

 основи економічної теорії та основні елементи, суб’єкти і рівні світової 

економічної системи; 



 сучасну мапу світу та класифікацію країн світу за різними соціально-економічними 

та організаційними критеріями; 

 основні терміни і наукові поняття в сфері міжнародних економічних відносин та 

світового господарств, фактори виробництва світової економіки; 

 закономірності розвитку світового господарства та міжнародний поділ праці; 

 характерні риси формування міжнародних економічних відносин між країнами 

світу  в умовах пандемії.. 

вміти: 

 складати обґрунтоване уявлення про природо-ресурсний, економічний, соціальний, 

людський, зовнішньоекономічний потенціал країн-учасників міжнародних 

відносин та вміти аналізувати його використання й розвиток; 

 самостійно орієнтуватися в складних трансформаціях міжнародного життя та 

проводити дослідження основних закономірностей цивілізаційного розвитку, 

моделювати процеси міжнародних економічних відносин, здійснювати аналіз 

глобальної макроекономічної політики та світогосподарських зав’язків; 

 оцінювати стан товарних (аграрних) ринків за основними ринковими критеріями 

(попит, пропозиція, ціна, конкуренція, прибуток) та визначити рівень їх відкритості 

в системі світогосподарських зв’язків; 

 дати оцінку інституційного забезпечення міжнародних економічних відносин та 

характеристику експортно-імпортної спеціалізації економіки України; 

 досліджувати концепції розвитку  світової економічної системи та МЕВ; 

 впроваджувати при вивченні основ міжнародних економічних відносин 

різноманітні методи, форми, прийоми та сучасні технічні засоби навчання, відомі 

як з курсу економічної теорії, так і шкільної програми.. 

 

Компетентності,  на формування яких націлена дисципліна: 

ЗК12 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

СК2 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. 
СК16 Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно 

використовувати їх в практичній діяльності. 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 24  

Практичні / лабораторні 24  

Самостійна робота 72  

 

5.2. Формат дисципліни 
 очний; 

 змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Moodle); 

 дистанційний.  



Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  Т 1 Компетенції студентів в сфері МЕВ.  12 - 

2.  Т 2 Аграрний сектор економіки в системі МЕВ. 12 - 

3.  Т 3 Міжнародні відносини як галузь знань. 16 - 

4.  Т 4 Понятійний апарат МЕВ. 12 - 

5.  Т5 Світогосподарські процеси. 12 - 

6.  Т6 Світова економічна система і світове господарство. 12 - 

7.  Т7 Концепції розвитку світової економічної системи та 

МЕВ. 

16 
- 

8.  Т8 Міжнародні організації. 12 - 

9.  Т9 Місце і роль України в сучасній системі світового 

господарства. 

16 
- 

Разом: 120 - 

5.3. Система оцінювання та вимоги 
Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 

Максимальна 

кількість 

балів за 

одиницю 

Модуль 1 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д
и

н
и

ц
ь
, 
го

д
. 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

Лекції 0,25 24 6 

Практичні заняття 0,75 24 18 

Самостійна робота 0,1 72 7 

Модульна контрольна робота* 12 2 24 

Індивідуальні завдання 5 1 5 

Разом: - 60 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

РН1 Лк1, Лк3, Лк4, Пз1, Пз3, Пз4, СР 

(ЗМ1, ЗМ2) 
6 10 

РН4 Лк5, Лк6, Лк8 Пз5, Пз6, Пз8, СР 

(ЗМ1, ЗМ2) 
6 10 

РН11 Лк2, Лк 7, Лк5 Пз2, Пз5, Пз7, СР 

(ЗМ1, ЗМ2) 
6 11 

РН1, РН4, 

РН11 

Індивідуальні завдання 2 5 

МКР 16 24 

Разом: 36 60 



**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні 

знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила 

вирішення практичних/ розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ 

контрольних/ індивідуальних завдань, значно формалізовано: є відповідність алгоритму, 

але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

студентом, складає 60 % від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів. 

 

6. Результати навчання 
Шифр Результат навчання 

РН1 Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

усвідомлюючи необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти 

толерантність та готовність до інноваційних змін. 

РН4 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. 

РН11 Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм 

міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 

 

 

7. Пререквізити 
Аналітичне мислення, творчий підхід до вирішення проблеми, ініціативність. 

 

 

 

8. Політики дисципліни 
 Пропущені заняття з поважних причин (лікарняні, заява підписана деканом) 

відпрацьовуються письмово. 

 Пропущені заняття без поважних причин відпрацьовуються в усій формі. 

 Невиконані вчасно завдання виконуються в кінці семестру (тести, задачі, модульні 

роботи) в додатково виділений час. 

 Плагіат в письмових роботах не допускається.  

 Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти. 

 Самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця 

вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних можливостей). 

 Посилання на джерела інформації у разі використання запозичених ідей, розробок, 

тверджень, відомостей обов’язкові. 

 Дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права. 

 Надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 



10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

Основна 

1. Бахчеванова Н. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / 

Н.В. Бахчеванова, С. М. Макуха. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 403 с. 

2. Бочан І.О. Міжнародна економіка: навчальний посібник / І.О. Бочан, 

В.Г.  Поплавський, М.М. Бігус. – Львів : УАД, 2012. – 302с. 

3. Голіков А. П. Вступ до спеціальності «Міжнародні економічні відносини» : 

навчальнийпосібник / А. П. Голіков, Н. А. Казакова. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 

2016. – 116 с. 

4. Горбач Л. М., Плотніков О. В. Міжнародні економічні відносини: підручник. -К.: 

Кондор, 2005. – 266с.   

5. Дахно І. І. Міжнародна торгівля. -К.: МАУП, 2003. -296 с.5. Економіка зарубіжних 

країн. Навчальний посібник / За ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, 

К.І. Ржепішевського. – Київ: ЦУЛ,  2003. – 352с.  

6. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. 

посіб. – К.: Знання-Прес, 2000. – 277 с. 

7. Старостіна А. О. Економіка зарубіжних країн / А.О. Старостіна, А.О. Длігач, 

Н.В. Богомаз. – К. : Знання, 2009. – 454 с.  

8.  Міжнародні економічні відносини: навч. посібник [для студ., аспірантів вищих навч. 

закладів] / О.С. Передрій. -4-те вид., перероб. і доп. -К.: Знання, 2008. -264с. : іл. -

(Вища освіта XXI століття).13. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність 

України: Підручник. – ККНЕУ, 2003. – 948 с. 

9. Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність / Навч. 

посібник. / Т.О.Зінчук, О.Д. Ковальчук, Н.М. Куцмус [та ін]; за ред. Зінчук Т.О. – К.: 

«Центр учбової літератури», 2017. – 512 с.  

10. Міжнародна економіка [Текст] : навч.-метод. посіб.[для студ. економічних та 

менеджерських спеціальн. заочної форми на-вчання] / С.І. Архієреєв, Я.А. 

Максименко, Ф. В. Абрамов та ін.; за ред. С.І. Архієреєва, Я.А. Максименко–Харків: 

НТУ «ХПІ», 2011. – 92 с. 

11. Міжнародна економіка: навчальний посібник для ВНЗ / [Шевченко Л.С, Гриценко 

О.А., Камінська Т.М. та ін.]; за заг. ред. Макухи С.М. – К.: Право, 2012. – 192 с. 

12. Міжнародні економічні відносини: підручник / За редакцією А.П. Голікова, 

О. Довгаль. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 602 с. 

13. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини : навч. посібник / Т.В. 

Шталь[та ін.]. – Харків: «Видавництво «Форт», 2015. –364 с. 

14. Міжнародна економіка : тестовий тренінг / В. О. Козуб, Л. О. Чернишова, 

Л.Л. Носач, Ж. С. Зосімова, Н. Ф. Соболєва – Харків : «Видавництво «Форт», 2016. – 

201 с. 

15. Поливач А. Международная роль евро и европейская интеграция / А. Поливач // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2020, т. 64. – № 5, С. 33-41.  

16. Цілі сталого розвитку та Україна. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina 

17. Global-2000 World’s Largest Public Companies. Available at: 

https://www.forbes.com/global2000/list/ 

 

Допоміжна 

1. Амоша О. І., Нікіфорова В. А. Розвиток металургійної смарт-промисловості: 

світовий досвід та уроки для України / О.І. Амоша, В.А. Нікіфорова  // Економіка 

України. – 2019. – № 2. – C. 3-23. 

2. Бородіна О.М.,  Прокопа І.В. Майбутнє сільского сектору України – від 

екстрактивного використання до інклюзивного розвитку / О.М. Бородіна, 

https://www.forbes.com/global2000/list/
http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2018_11-12_9
http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2018_11-12_9


І..В. Прокопа // Економіка України. – 2018. – № 11-12. – C. 104-121. 

3. Бураковський І. В. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України / 

І.В. Бураковський, О. В. Плотніков. – Х. : Фоліо, 2009. – 299 с. 

4. Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. Стратегічні орієнтири політики імпортозаміщення в 

Україні: регіональні особливості та аспекти економічної безпеки / Т.Г. Васильців, 

Р.Л. Лупак //  Економіка України. – 2019. – №7-8. – C. 16-32. 

5. Геєць В М. Геоекономічні виклики для країн G7 / В.М. Геєць // Економіка України. – 

2020. – № 3. – C. 3-5. 

6. Гордіца К. А., Сливка Т. О. Структурні перетворення в Україні в контексті розвитку 

міжнародних економічних відносин: історичний вимір / К.А. Гордіца, Т.О. Сливка // 

Економіка України. – 2020. – № 2. – C. 80-96. 

7. Гнатюк О. В. Тенденції розвитку глобальних світових процесів до 2015 року (на 
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