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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 

Асоціювати себе як члена громадянського 

суспільства, наукової спільноти, 

визнавати верховенство права, зокрема у 

професійній діяльності, розуміти і вміти 

користуватися власними правами і 

свободами, виявляти повагу до прав і 

свобод інших осіб, зокрема, членів 

колективу (РН 1). 

Розуміти принципи економічної науки, 

особливості функціонування економічних 

систем. (РН 4). 

Пояснювати моделі соціально-

економічних явищ з погляду 

фундаментальних принципів і знань на 

основі розуміння основних напрямів 

розвитку економічної науки. (РН 7). 

Проводити аналіз функціонування та 

розвитку суб&apos;єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, 

розраховувати відповідні показники які 

характеризують результативність їх 

діяльності (РН 10). 

 Вміти аналізувати процеси державного та 

ринкового регулювання соціально-

економічних і трудових відносин (РН 11). 

Застосовувати набуті теоретичні знання 

для розв&apos;язання практичних завдань 

та змістовно інтерпретувати отримані 

результати (РН 12). 

Ідентифікувати джерела та розуміти 

методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, 

збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати економічні та 

Здатність поглиблено аналізувати 

проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах з врахуванням 

економічних ризиків та можливих 

соціально-економічних наслідків (СК 14). 

Здатність проводити економічний аналіз 

функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, оцінку їх 

конкурентоспроможності (СК 13). 

Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського 

(демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні (ЗК 1). 

Здатність використовувати методики 

міжнародних організацій, рейтингових та 

консалтингових агенцій щодо оцінки 

соціально-економічного стану розвитку 

країн світу, їх інноваційної спроможності, 

інвестиційної привабливості (СК 15). 

 

 



Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

соціальні показники (РН 13). 

Демонструвати базові навички 

креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному 

спілкуванні (РН 15). 

Вміти використовувати дані, надавати 

аргументацію, критично оцінювати логіку 

та формувати висновки з наукових та 

аналітичних текстів з економіки (РН 16). 

Виконувати міждисциплінарний аналіз 

соціально-економічних явищ і проблем в 

однієї або декількох професійних сферах з 

врахуванням ризиків та можливих 

соціально-економічних наслідків (РН 17). 

Використовувати нормативні та правові 

акти, що регламентують професійну 

діяльність (РН 18). 

Оволодіти навичками усної та письмової 

професійної комунікації державною та 

іноземною мовами (РН 20). 

Вміти абстрактно мислити, застосовувати 

аналіз та синтез для виявлення ключових 

характеристик економічних систем 

різного рівня, а також особливостей 

поведінки їх суб&apos;єктів (РН 21). 

Демонструвати гнучкість та адаптивність 

у нових ситуаціях, у роботі із новими 

об&apos;єктами, та у невизначених 

умовах (РН 22). 

Демонструвати здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо на основі 

етичних принципів, цінувати та поважати 

культурне різноманіття, індивідуальні 

відмінності людей (РН 24). 

Діагностувати результати міжнародної 

економічної діяльності та ступінь 

інтегрованості країн до глобальних ринків 

товарів, послуг, капіталів і робочої 

сили (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 

компаній 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань 

за допомогою програмного 

забезпечення; виконання 

домашнього завдання (теоретична 

частина та практична частина); 

1. Класифікація країн за 

типологією ООН, МВФ і 

Світового банку.  

2. Аналіз економіки країн 

за показниками системи 

національних рахунків 

(SNA, System of National 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

завдання для самостійної роботи; 

тестування 

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 

 


