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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Формування системи спеціальних знань щодо розвитку 

міжнародної економіки, умов, форм, методів і основного 

інструментарію дослідження процесів і явищ у цій сфері; 

набуття вмінь для практичної діяльності за фахом щодо 

здійснення аналізу міжнародної економічної діяльності та 

оцінки стану зв'язків національних економік різних країн, що 

визначаються на основі нові міжнародного поділу праці.  

Тривалість 
18 кредитів ЄКТС/540 годин (лекції 72 год., практичні заняття 

144 год., самостійна робота 324 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза 

розкладом 

Система поточного 

та підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування; 

поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК), іспит 



Базові знання  

Наявність широких знань з вищої математики, міжнародної 

мікроекономіки та міжнародної макроекономіки, міжнародної 

бізнес-статистики, економіки зарубіжних країн 

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). 

Відтворювати моральні, культурні, наукові 

цінності, примножувати досягнення 

суспільства в соціально-економічній сфері, 

пропагувати ведення здорового способу 

життя (РН 2). 

Знати та використовувати економічну 

термінологію, пояснювати базові концепції 

мікро- та макроекономіки (РН 3). 

Розуміти принципи економічної науки, 

особливості функціонування економічних 

систем (РН 4). 

Застосовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування пропозицій 

та прийняття управлінських рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та 

органами державної влади) (РН 5). 

Використовувати професійну аргументацію 

для донесення інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у сфері економічної діяльності 

(РН 6). 

Пояснювати моделі соціально-економічних 

явищ з погляду фундаментальних принципів і 

знань на основі розуміння основних напрямів 

розвитку економічної науки (РН 7). 

Застосовувати відповідні економіко-

Здатність розв'язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в економічній сфері, які 

характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов, що передбачає 

застосування теорій та методів 

економічної науки (ІК). 

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 (ЗК1). 

Здатність визначати особливості 

впливу глобальних, регіональних, та 

національних інституцій на 

міжнародний економічний розвиток 

(ЗК14). 

Здатність виявляти знання та 

розуміння проблем предметної області, 

основ функціонування сучасної 

економіки на мікро-, мезо-, макро- та 

міжнародному рівнях (СК1). 



математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач (РН 8). 

Усвідомлювати основні особливості сучасної 

світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, 

економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави (РН 9). 

Проводити аналіз функціонування та 

розвитку суб'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). 

Ідентифікувати джерела та розуміти 

методологію визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та соціальні 

показники (РН 13). 

Визначати та планувати можливості 

особистого професійного розвитку (РН 14). 

Виконувати міждисциплінарний аналіз 

соціально-економічних явищ і проблем в 

однієї або декількох професійних сферах з 

врахуванням ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків (РН 17). 

Вміти абстрактно мислити, застосовувати 

аналіз та синтез для виявлення ключових 

характеристик економічних систем різного 

рівня, а також особливостей поведінки їх 

суб'єктів (РН 21). 

Демонструвати гнучкість та адаптивність у 

нових ситуаціях, у роботі із новими 

об'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 

(РН25). 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Конкурентоспроможність національної економіки 

Тема 1. Міжнародна 

економічна система 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на 

тему «Організаційно-

правові форми юридичних 

осіб у міжнародній 

господарській практиці». 

Тема 2. Національні 

економіки та їх 

взаємодія 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на 

тему «Класифікація країн 

за рівнем соціально-

економічного розвитку». 

Тема 3. Міжнародна 

економічна 

діяльність 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на 

тему «Організаційно-

правові форми юридичних 

осіб різних країн світу». 

Модуль 2. Міжнародна економічна система та міжнародна торгівля 

Тема 4. Теорії 

міжнародної 

торгівлі 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Підготувати реферат на 

тему «Моделі розвитку 

міжнародної торгівлі». 

Тема 5. Світовий 

ринок товарів і 

послуг 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на 

тему «Характеристика 

відкритих та закритих 

секторів світових товарних 

ринків». 

Тема 6. 

Міжнародний 

науково-

технологічний 

обмін 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на 

тему «Міжнародна торгівля 

ліцензіями, патентами, ноу-

хау». 

Тема 7. Міжнародна 

торгова політика 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

Підготувати реферат на 

тему «Механізми захисту 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

національних 

товаровиробників та 

національних ринків в 

межах діяльності СОТ». 

Модуль 3. Міжнародні економічні відносини 

Тема 8. Світовий 

фінансовий ринок 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на 

тему «Сучасна валютна 

структура світового 

фінансового ринку». 

Тема 9. Прямі 

інвестиції та 

міжнародне 

виробництво 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на 

тему «Роль різних форм 

міжнародного бізнесу в 

процесах розвитку 

міжнародного 

виробництва». 

Тема 10. 

Міжнародне 

портфельне 

інвестування 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на 

тему «Особливості 

функціонування 

міжнародного фондового 

ринку». 

Тема 11. 

Міжнародний 

кредит 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Підготувати реферат на 

тему «Основні тенденції 

міжнародних кредитних 

відносин на сучасному 

етапі». 

Тема 12.  Світовий 

ринок праці 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на 

тему «Вплив міграції 

робочої сили на ринки 

праці». 

Модуль 4. Міжнародна міграція робочої сили та  міжнародні фінанси 

Тема 13. 

Міжнародна 

трудова міграція 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на 

тему «Державне 

регулювання міжнародної 

міграції робочої сили». 

Тема 14. Теорії 

валютних курсів 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

Підготувати реферат на 

тему «Характеристика 

основних факторів, які 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

впливають на валютний 

курс». 

Тема 15. Світовий 

валютний ринок 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на 

тему «Європейська та 

регіональна валютна 

інтеграція». 

Тема 16. Світова 

валютна система 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на 

тему «Бреттон-Вудська 

світова валютна система». 

Тема 17. 

Міжнародні 

розрахунки 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на 

тему «Характеристика 

основних форм 

міжнародних розрахунків: 

банківського переказу, 

міжнародного акредитиву, 

міжнародного інкасо, 

операцій по відкритому 

банківському рахунку». 

Тема 18. Платіжний 

баланс та 

макроекономічна 

рівновага 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на 

тему «Структура 

платіжного балансу за 

методикою МВФ». 

Модуль 5. Міжнародна економіка 

Тема 19. 

Міжнародна 

регіональна 

інтеграція 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на 

тему «Особливості 

інтеграційних процесів в 

Європі, Північній Америці, 

в країнах Азії, Африки, 

Латинської Америки». 

Тема 20. 

Європейська 

економічна 

інтеграція 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на 

тему «Хронологія розвитку 

Європейського союзу». 

Тема 21. 

Глобалізація 

економічного 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

Підготувати реферат на 

тему «Глобальні 

економічні проблеми». 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

розвитку навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Тема 22. Інтеграція 

України в світову 

економіку 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на 

тему 

«Внутрішньоекономічні 

фактори інтеграції». 
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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 
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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. 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 (1 бал); захист домашнього 

завдання (1 бал); обговорення матеріалу занять (1 бал); виконання 

навчальних завдань (1 бал); завдання самостійної роботи (1 бал); 

тестування (1 бал); поточна модульна робота (6 балів) 

12 

Модуль 2 (теми 4-7): відвідування занять (1 бал); захист домашнього 

завдання (1 бал); обговорення матеріалу занять (1 бал); виконання 

навчальних завдань (1 бал); завдання самостійної роботи (1 бал); 

тестування (1 бал); поточна модульна робота (6 балів) 

12 

Модуль 3 (теми 8-12): відвідування занять (1 бал); захист домашнього 

завдання (1 бал); обговорення матеріалу занять (1 бал); виконання 

навчальних завдань (1 бал); завдання самостійної роботи (1 бал); 

тестування (1 бал); поточна модульна робота (6 балів) 

12 

Модуль 4 (теми 13-18): відвідування занять (1 бал); захист 

домашнього завдання (1 бал); обговорення матеріалу занять (1 бал); 

виконання навчальних завдань (1 бал); завдання самостійної роботи 

(1 бал); тестування (1 бал); поточна модульна робота (6 балів) 

12 

Модуль 5 (теми 19-22): відвідування занять (1 бал); захист 

домашнього завдання (1 бал); обговорення матеріалу занять (1 бал); 

виконання навчальних завдань (1 бал); завдання самостійної роботи 

(1 бал); тестування (1 бал); поточна модульна робота (6 балів) 

12 

Поточне оцінювання 60 

Екзамен 40 

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 

 


