
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ Назва поля Опис 

1 Назва дисципліни Міжнародна економічна 

діяльність 

2 Статус вибіркова 

3 Спеціальності 051 Економіка / Економіка бізнесу 

4 Мова викладання англійська 

5 Семестр, в якому викладається 6 

6 Кількість: 

-кредитів ЄКТС 

-академічних годин (вказати окремо 

лекції, лабораторні заняття, 

практичні заняття, самостійна 

робота, тощо) 

 

3,0 кредити 

90 годин 

(18 год – лекції, 

18 год – практичні заняття, 

54 год – самостійна робота) 

7 Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань 

Залік 

8 Кафедра, що забезпечує викладання прикладної економіки 

9 Викладач, що планується для 

викладання (окремо по видах 

навантаження) 

Андрійчук Ігор Васильович, 

к.е.н., доцент кафедри ПЕК 

10 Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни (якщо доречно) 

Особливих вимог немає 

11 Перелік компетентностей, яких 

набуде студент після опанування 

даної дисципліни 

-  здатність визначати проблеми, 

передумови та можливості 

інтеграції України у сучасну світову 

ринкову систему;  

- здатність характеризувати 

сутність системи міжнародної 

економічної діяльності та 

аналізувати умови її розвитку;  

- здатність визначати форми, 

методи та інструменти регулювання 

міжнародної економічної діяльності  

на національному рівні; 

- здатність до організації і 

планування аналітичної діяльності у 

сфері міжнародної економічної 

діяльності України.  

-  здатність визначати шляхи, 

фактори, форми та інструменти 

розвитку міжнародної економічної 

діяльності; 

- здатність характеризувати 

сутність конкретних форм 



міжнародної економічної діяльності 

України  

- здатність приймати обґрунтовані  

рішення на різних рівнях  

міжнародної економічної діяльності 

України. 

- здатність визначати сегменти 

ринків здійснення міжнародної 

економічної діяльності з метою 

вибору варіанта орієнтації 

економічної політики. 

- здатність використовувати 

основні положення законодавства 

України з регулювання міжнародної 

економічної діяльності. 

12 Сфера реалізації компетентностей в 

майбутній професії 

Після вивчення дисципліни 

студенти можуть застосувати 

отримані знання для виконання 

роботи та вирішення управлінських 

задач у державних та комерційних 

установах, міжнародних 

економічних відділах та 

організаціях. 

13 Особливості навчання на курсі Умови оцінювання та 

відпрацювання пропущених занять 

згідно вимог вищої школи 

14 Стислий опис дисципліни Вивчення дисципліни передбачає 

оволодіння системою теоретичних і 

прикладних знань у сфері 

міжнародної економічної діяльності 

України. 

15 Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися (мінімальна-

максимальна) 

20-200 

 



Вибіркові дисципліни на 2019-2020 начальний рік 

кафедри ___________________________ 

 

Спеціальність/Освітня програма: _______________________ 

Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) / ІІ (магістерський) / ІІІ (науковий) 

Курс:_____ Семестр:_____ 

 
Назва 

дисципліни/ 

блоку 

дисциплін 

Кількість 

кредитів ЄКТС, 

академічних 

годин (вказати 

окремо лекції, 

лабораторні 

заняття, 

практичні 

заняття, 

самостійні 

роботи) 

Кафедра, 

що 

забезпечує 

викладання 
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Кількість 

студентів, які 

можуть 
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(мінімальна-

максимальна) 

Посилання на 

файл з 

анотацією 

дисципліни у 

форматі *.pdf 

      

або 

      

 

Завідувач кафедри___________ 

 


