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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Формування знань про економіку на глобальному, 

регіональному та національному рівнях, а також на рівні 

підприємства, застосовуючи інструменти аналізу економічних 

процесів; набуття навичок застосування аналітичної роботи в 

сфері міжнародного бізнесу 

Тривалість 
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичні заняття 

32 год., самостійна робота 72 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза 

розкладом 

Система поточного 

та підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; виконання 

домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; виконання розрахункових 

завдань з використанням програмного забезпечення; 

тестування; поточна модульна робота 



Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  
Знання про інструменти аналізу економічних процесів, набуття 

навичок застосування теоретичних знань в аналітичній роботі. 

Мова викладання Українська, англійська, російська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, 

програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології, програмні 

пакети загального і спеціального 

призначення (РН 3). 

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 8). 

Здійснювати комплексний аналіз 

складних економічних систем, зіставляти 

та порівнювати їх складові, оцінювати й 

аргументувати оцінки результативності їх 

функціонування (РН 12). 

Досліджувати економічні явища та 

процесів у міжнародній сфері на основі 

розуміння категорій, законів; виділяючи й 

узагальнюючи тенденції, закономірності 

функціонування та розвитку світового 

господарства з урахуванням причинно-

наслідкових та просторово-часових 

зв'язків (РН 18). 

Усвідомлювати необхідність навчання 

впродовж життя для здобування знань, з 

метою підтримки професійної 

компетентності на високому рівні (РН 23). 

Обґрунтовувати вибір і застосовувати 

інформаційно-аналітичний 

інструментарій, економіко-статистичні 

методи обчислення, складні техніки 

аналізу та методи моніторингу 

кон'юнктури світових ринків (РН 24). 

Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій (ЗК 7). 

Здатність аналізувати міжнародні ринки 

товарів і послуг, інструменти та принципи 

регулювання міжнародної торгівлі (СК 6). 

Здатність проводити дослідження 

економічних явищ та процесів у 

міжнародній сфері з урахуванням 

причинно-наслідкових та просторово-

часових зв’язків (СК 11). 



Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Презентувати результати дослідження на 

базі яких, розробляються рекомендації та 

заходи з адаптації до змін міжнародного 

середовища (РН 25). 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Аналіз світового господарства та міжнародних економічних відносин за 

структурними рівнями 

Тема 1. Основи 

методики аналізу 

процесів у 

міжнародному 

бізнесі 

Відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних 

розрахункових завдань за 

допомогою програмного 

забезпечення; виконання 

домашнього завдання 

(теоретична частина та 

практична частина); завдання 

для самостійної роботи; 

тестування 

1. Оцінка, діагностика та пошук 

як основні функції 

інформаційно-економічної 

діяльності в міжнародному 

бізнесі. 

2. Джерела інформації для 

здійснення аналізу в сфері 

міжнародного бізнесу. 

3. Основні бази знань (об’єкти, 

процеси, події, явища), що 

відносяться до завдань аналізу 

міжнародного бізнесу; робота з 

базами знань даних 

Тема 2. Основи 

аналізу світового 

господарства та 

міжнародних 

економічних 

відносин за 

структурними 

рівнями (світовий, 

регіональний, 

міждержавний, 

підприємницький) 

Відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних 

розрахункових завдань за 

допомогою програмного 

забезпечення; виконання 

домашнього завдання 

(теоретична частина та 

практична частина); завдання 

для самостійної роботи; 

тестування 

1. Особливості логіки 

різнорівневого аналізу 

міжнародних економічних 

відносин: мета, завдання, план, 

методика дослідження.  

2. Економіка країн походження 

компаній та країни перебування 

компаній як об’єкти аналізу. 

3. Методика загального, 

галузевого і секторального 

макроекономічного аналізу 

країн походження / перебування 

компаній 

Тема 3. Аналіз 

економіки країн 

походження 

компаній та країн 

перебування 

Відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних 

розрахункових завдань за 

допомогою програмного 

1. Класифікація країн за 

типологією ООН, МВФ і 

Світового банку.  

2. Аналіз економіки країн за 

показниками системи 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

компаній забезпечення; виконання 

домашнього завдання 

(теоретична частина та 

практична частина); завдання 

для самостійної роботи; 

тестування 

національних рахунків (SNA, 

System of National Accounting). 

Модуль 2. Аналіз діяльності міжнародних компаній у глобальному економічному 

середовищі 

Тема 4. Аналіз 

ринкових / 

фондових індексів 

Відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних 

розрахункових завдань за 

допомогою програмного 

забезпечення; виконання 

домашнього завдання 

(теоретична частина та 

практична частина); завдання 

для самостійної роботи; 

тестування 

1. Призначення, особливості 

класифікації та відмінності 

методики розрахунку 

ринкових / фондових індексів. 

2. Використання ринкових / 

фондових індексів у практиці 

міжнародного бізнесу 

Тема 5. Аналіз 

господарської та 

комерційної 

діяльності  

міжнародних 

компаній 

Відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних 

розрахункових завдань за 

допомогою програмного 

забезпечення; виконання 

домашнього завдання 

(теоретична частина та 

практична частина); завдання 

для самостійної роботи; 

тестування 

1. Необхідність комплексного 

підходу до оцінки 

господарської та комерційної 

діяльності міжнародних 

компаній.  

2. Роль економічного аналізу в 

практиці діяльності 

міжнародних компаній. 

3. Порівняльний аналіз в 

економіці. 

4. Факторний аналіз в економіці 

Тема 6. Аналіз 

глобальних 

процесів в 

економіці 

Відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних 

розрахункових завдань за 

допомогою програмного 

забезпечення; виконання 

домашнього завдання 

(теоретична частина та 

практична частина); завдання 

для самостійної роботи; 

тестування 

1. Вимір рівнів 

інтернаціоналізації та 

транснаціоналізації економіки.  

2. Оцінка глобальних 

економічних процесів: індекс 

інтернаціоналізації, індекс 

транснаціоналізації UNCTAD, 

індекс поширення 

мережі /індекс широти мережі 

філій, індекс Іетто-Джілліеса, 

індекс Саллівана 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office. 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від 

можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання 

поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 

он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. 

http://www.europages.com/
http://www.icps.kiev.ua/
http://www.inme.ru/
http://www.kneu.kiev.ua/journal/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.wdi.ru/
http://ru.wikipedia.org/


За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне 

оцінювання 

Види робіт 

Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (2 бали); виконання 

домашнього завдання (10 балів); обговорення матеріалу занять (4 

бали); виконання навчальних завдань (10 балів); завдання самостійної 

роботи (10 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота 

(10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 4-6): відвідування занять (2 бали); виконання 

домашнього завдання (10 балів); обговорення матеріалу занять (4 

бали); виконання навчальних завдань (10 балів); завдання самостійної 

роботи (10 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота 

(10 балів) 

50 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

 


