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Силабус навчальної дисципліни 

 

«СВІТОВИЙ РИНОК  

ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ» 

 

Спеціальність: 292 «Міжнародні 

економічні відносини» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3,0 кредити /90,0 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Економічні та організаційні взаємозв’язки, які виникають між 

різними країнами світу між в процесі міжнародного обміну 

товарами, послугами та технологіями. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є формування комплексного 

уявлення, базових знань і практичних навичок щодо сутності, ролі, 

функціонального призначення та інструментарію міжнародної 

торгівлі у висококонкурентному середовищі.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

– розуміння значення міжнародної торгівлі в системі 

міжнародних економічних відносин, особливості її розвитку;   

– знання основних концепцій міжнародної торгівлі; 

– знання способів регулювання міжнародної торгівлі на 

національному та наднаціональному рівнях; 

– розуміння основних видів міжнародних торговельних операцій; 

– володіння знаннями про організаційні аспекти міжнародної 

торгівлі. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність оцінювати результативність і взаємозв’язок між 

міжнародною торгівлею та економічним розвитком країни; 

пояснити причини міжнародного обміну, його динаміки, 

структури, та ефективності; давати характеристику окремих форм 

міжнародної торгівлі, методів здійснення експортно-імпортних 

операцій та діяльності організованих товарних ринків. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

1.1. Міжнародна торгівля в системі світогосподарських зв’язків. 

1.2. Регулювання міжнародної торгівлі: національний рівень. 

1.3. Наднаціональний рівень регулювання міжнародної торгівлі. 

1.4. Торговельно-посередницькі операції у міжнародній торгівлі. 

1.5. Комісійні операції у міжнародній торгівлі. 

1.6. Консигнаційні операції у міжнародній торгівлі. 

1.7. Міжнародні товарообмінні операції. 

1.8. Міжнародна торгівля послугами. 

1.9. Міжнародні транспортні послуги. 

1.10. Лізингові операції у міжнародній торгівлі. 

1.11. Міжнародна торгівля технологіями. 

1.12. Організація міжнародної торгівлі. Міжнародні товарні біржі.   

1.13. Організація продажів через міжнародні товарні аукціони. 

1.14. Організація продажів через міжнародні торги (тендери). 

1.15. Організація продажів через міжнародні ярмарки та виставки. 

1.16. Міжнародні торговельні угоди. 



1.17. Міжнародні правила тлумачення торговельних термінів 

Інкотермс у контрактній діяльності. 

Види занять: Лекції, практичні заняття, самостійна робота, 

консультації 

Методи навчання: кейси, навчальні дискусії. 

Форми навчання: денна 

Пререквізити «Макроекономіка», «Економічна теорія»,  

Пореквізити «Міжнародні організації», «Міжнародний бізнес» 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

 Студенти мають зручний та оперативний доступ до 

інформаційних серверів університет https://er.nau.edu.ua, 

факультету http://fmv.nau.edu.ua/uk/, кафедрального репозитарію 

НАУ https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9124 на яких зберігається в 

електронному вигляді значний обсяг навчальної та навчально-

методичної інформації.   

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародних економічних відносин і 

бізнесу, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, письмово 

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу 

Факультет міжнародних відносин 
Викладач(і) ПІЧКУРОВА ЗОЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

Посада: доцент  

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання:доцент  

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11394 

Тел.: 406-73-65 

E-mail: zoia.pichkurova@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 7.405 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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