
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Міжнародна   торгівля 

№ Назва поля Опис 

1 Назва дисципліни Міжнародна   торгівля 

2 Статус вибіркова 

3 Спеціальності 051- Економіка, ОПП Міжнародна   

економіка( 1 бакалаврський) 

4 Мова викладання українська 

5 Семестр, в якому викладається 3 

6 Кількість: 

-кредитів ЄКТС 

-академічних годин (вказати 

окремо лекції, лабораторні 

заняття, практичні заняття, 

самостійна робота, тощо) 

 

 4,0 кредити 

120 годин 

(18 год – лекції, 

26 год – практичні заняття, 

76 год – самостійна робота) 

7 Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань 

Іспит 

8 Кафедра, що забезпечує 

викладання 

Прикладної економіки 

9 Викладач, що планується для 

викладання (окремо по видах 

навантаження) 

 Кравчук Роман  Сергійович , 

к.е.н.,  доцент кафедри ПЕК  

(лекційні  і практичні  заняття) 

10 Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни (якщо доречно) 

Нема 

11 Перелік компетентностей, яких 

набуде студент після опанування 

даної дисципліни 

Загальні компетентності: 

-Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

-Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

-Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

-Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел.  

Фахові компетентності: 

–Здатність здійснювати професійну 

діяльність у відповідності з чинними 

нормативними та правовими актами. 

-Здатність пояснювати економічні та 

соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних моделей, аналізувати і 

змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

 -Розуміння особливостей сучасної 

світової та національної економіки,  

їх інституційної структури, 



обґрунтування напрямів соціальної, 

економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави.  

-Здатність застосовувати еконо-міко-

математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач.  

-Здатність застосовувати ком-

п’ютерні технології та програмне 

забезпечення з обробки даних для 

вирішення економічних завдань, 

аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів.  

12 Сфера реалізації компетентностей 

в майбутній професії 

-Користуватися теоретичними 

знаннями для визначення на аналізу 

сучасних тенденцій міжнародної 

торгівлі. 

 -Узагальнити фактичний матеріал і 

робити правильні висновки стосовно 

перспектив розвитку 

зовнішньоторговельної діяльності. 

 -Аналізувати стан і перспективи 

зовнішньоторговельних зв’язків 

України та інших країн світу на 

основі даних міжнародних 

організацій. 

 -Визначати ефективність здійснення 

зовнішньоторговельної політики 

країни. 

 -Застосувати методи регулювання 

міжнародної торгівлі для укладання 

зовнішньоекономічних контрактів.   

- Узагальнювати фактичний матеріал 

і робити правильні висновки 

стосовно перспектив розвитку 

зовнішньоторговельної діяльності 

підприємства. 

 -Аналізувати перспективи стану 

зовнішньоторговельного потен-ціалу 

України. 

13 Особливості навчання на курсі Оцінювання знань студентів 

проводиться за результатами 

комплексного оцінювання, яке 

передбачає контроль теоретичних 

знань і практичних навичок 

14 Стислий опис дисципліни Дисципліна спрямована на 

формування у студентів системи 

знань щодо закономірностей 

функціонування і розвитку сучасної 



системи міжнародної торгівлі з 

урахуванням специфіка країн з 

перехідною економікою; 

закономірностей розвитку торгівлі; 

причин та факторів, що впливають 

на формування торгівельних 

потоків, та вмінь щодо аналізу 

процесів у сфері міжнародної 

торгівлі та надання рекомендацій 

щодо підвищення результативності 

зовнішньо тор-говельної діяльності.  

 

15 Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися (мінімальна-

максимальна) 

5-20 

 

 


