
 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Назва 
дисципліни 

Теорія і методологія сучасної міжнародної економіки 

Шифр та назва 
спеціальності 

051-Економіка  

Назва освітньої 
програми 

Міжнародна економіка 

Рівень вищої 
освіти 

Другий (магістерський) 

Статус 
дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки  

Обсяг 
дисципліни 

4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 

Терміни 
вивчення 
дисципліни 

1 семестр (І чверть) 

Назва кафедри, 
яка викладає 
дисципліну 

Міжнародної економіки, політичної економії та управління (МЕПЕУ) 

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020 

Провідні 
викладачі 
(лектори) 

Проф., д-р екон. наук  Тарасевич Віктор Миколайович 

E-mail: viktarasevich@gmail.com, кімн. 204 

Інтернет-сторінка викладача на сайті НМетАУ:   

https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2020/p-2/e177 

Доц., канд. екон. наук Летуча Олександра Володимирівна 

E-mail: angelina.letuchaya@gmail.com, кімн. 201 

Інтернет-сторінка викладача на сайті НМетАУ:   

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020/p-2/e852 
Мова 
викладання 

Українська 

Передумови 
вивчення 
дисципліни 

Відсутні 

Мета 
навчальної 
дисципліни 

Формування у студентів системи ґрунтовних знань з теорії, 

методології та практичних основ аналізу сучасної міжнародної 

економіки для фундаментальної освіти та практичної діяльності за 

фахом. 
Компетентності, 
формування 
яких 
забезпечує 
навчальна 
дисципліна 

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

ЗК7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних 

суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень.  

СК2. Здатність до професійної комунікації в сфері економіки 

іноземною мовою.  

СК4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, 

методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, 

адекватні встановленим потребам дослідження. 

ПКд1 Здатність  діяти та   взаємодіяти у  міжнародному економічному 

середовищі. 

ПКд2. Здатність демонструвати обізнаність на рівні новітніх досягнень 

економічної науки щодо засад, закономірностей,  трендів  та чинників 



 

 

 

розвитку сучасної міжнародної економіки, їх впливу на поведінку 

національних економічних суб’єктів.  

ПКд3. Здатність до критичного осмислення, адаптації та практичного 

застосування існуючих  наукових   підходів та  теорій економічного 

управління до конкретних ситуацій у міжнародній економіці.  

ПКд5. Здатність до підтримки належного рівня економічних знань, 

поглибленого самонавчання із використанням сучасних освітніх і 

дослідницьких технологій у сфері міжнародної економіки, до 

формування додаткових компетенцій і підвищення  рівня кваліфікації. 
Програмні 
результати 
навчання 

Дисципліна забезпечує досягнення наступних програмних  

результатів навчання: 

ПРН1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-

практичних проблем.  

ПРН3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань 

державною та іноземною мовами усно і письмово.  

ПРН5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.  

ПРН7. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, 

обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та 

наукових і прикладних досліджень.  

ПРН8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних 

економічних завдань.  

ПРН9. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що 

потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію 

соціально-економічних досліджень.  

ПРНд16. Демонструвати обізнаність на рівні новітніх досягнень 

економічної науки щодо засад, чинників та трендів розвитку сучасної 

міжнародної економіки, враховувати їх  вплив  на поведінку 

національних економічних суб’єктів при розробці та реалізації 

управлінських рішень з розвитку та  провадження міжнародної 

економічної діяльності.   

ПРНд17. Критично осмислювати існуючі теорії економічного 

управління,  адаптувати їх   до конкретних ситуацій у міжнародній 

економіці.  

ПРНд19. Усвідомлювати необхідність навчання та  самонавчання  

впродовж усього життя, прагнути професійного зростання, володіти 

прийомами та навичками самостійного опанування нових знань та 

вмінь. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: 

- послідовність етапів наукового дослідження; 

- теоретичні основи створення наукового продукту; 

- зміст  основних проблем методології сучасної міжнародної економіки  

як науки; 

- основні принципи функціонування та регулювання сучасної 

міжнародної економіки; 

- теорії міжнародної торгівлі; 

- особливості еволюції світового ринку товарів і послуг в умовах 

глобалізації; 

- особливості руху фінансового та людського капіталу в сучасній 

міжнародній економіці; 

- структуру та методологію оптимізації платіжного балансу; 



 

 

 

вміти:  

-   робити науковий опис об’єкта дослідження; 

- обґрунтовувати методи  дослідження сучасної міжнародної 

економіки; 

-   використовувати інтернет-простір та інтернет-ресурси науки; 

-  оцінювати результати наукового дослідження; 

-  аналізувати теорії, напрямки та інструменти регулювання сучасної 

міжнародної економіки; 

- діагностувати стан платіжного балансу України та обґрунтовувати 

напрямки його оптимізації; 

-  оцінювати ризики від зміни валютних курсів; 

-  використовувати знання з методології наукових досліджень у процесі 

підготовки магістерської дипломної роботи. 
Зміст 
навчальної 
дисципліни 

Модуль 1. Теоретико-методологічні  основи   аналізу сучасної 

міжнародної економіки.     

Модуль 2.  Міжнародна економіка і  торгівля в  умовах глобалізації. 

Модуль 3. Рух фінансового та людського капіталу в сучасній 

міжнародній економіці. 

Модулі 4. Глобальні валютно-фінансові відносини та міжнародна 

інтеграція. 
Заходи та 
методи 
оцінювання 

Оцінювання модулів 1, 2, 3 та 4  здійснюється за результатами 

екзамену у письмовій формі за 12-бальною шкалою. 

 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

Ч е т в е р т і  
Усього 

I 

Усього годин за навчальним планом 120 120 

у тому числі: 

Аудиторні заняття 48 48 

з них: 

- лекції 24 24 

- практичні заняття 16 16 

- семінарські заняття 8 8 

Самостійна робота 72 72 

у тому числі при : 

- підготовці до аудиторних занять 24 24 

- підготовці до заходів модульного контролю 12 12 

- виконанні курсових проектів (робіт) - - 

- виконанні індивідуальних завдань - - 

- опрацюванні розділів програми, які не 

викладаються на лекціях 36 36 

Семестровий контроль  Екзамен 

 
Специфічні 
засоби 
навчання 

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного комплексу 

та  комп’ютерних робочих місць із  програмним забезпеченням Microsoft 

Office  та виходом до мережі Інтернет. 
Навчально-
методичне 
забезпечен
ня 

Основна література: 

1. Сучасна міжнародна економіка : підруч. [Білоцерківець В. В., 

Завгородня О. О., Золотарьова О. В. та ін.]; за ред. В. М. Тарасевича. – 



 

 

 

Дніпро: ПБП «Економіка», 2019. – 386 с. 

2. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Сучасна міжнародна 

економіка» для студентів  спеціальності  051  – економіка, спеціалізація – 

міжнародна економіка (магістерський рівень)/ Укл.: В.М. Тарасевич, 

О.В. Летуча. – Дніпро: НМетАУ, 2019. –  56 с. 

3. Міжнародна економіка. Підручник. / За ред. А.О. Задої, В.М. Тарасевича. 

– К.: Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. 

4. Міжнародна економіка: підручник для ВНЗ / За ред. Ю.Г. Козака, 

Д.Г. Лук'яненка, Ю.В. Макогона. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 

559 с. 

Додаткова література: 

1. International economics: Lecture Notes for students of specialties 051 - 

economics and others (071, 072, 073, 076) (master's level) / O.O. Zavhorodnia,  

V.M. Tarasevych, O.V. Zolotaryova, N.P. Madzik.- Dnipro, NMetAU, 2019. -    

60 p. 

2. Липов В.В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні 

економічні відносини. Практикум. Навчально-практичний посібник. - 

"Видавничий дім "Професіонал", 2009. – 336 с. 

3. Міжнародна економіка: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 224 с. 

4. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / За ред. 

А.О.Задої. – К.: Знання, 2007. – 332 с.  

Інтернет-джерела: 

1. Krugman Р., Obstfeld М. International Economics: Theory and Policy/ 

Р. Krugman,  M.  Obstfeld. - Р.: Princeton University , 2003. – Р. 636-665. [E-

resource] – Режим доступу: 

https://www.maastrichtuniversity.nl/education/bachelor/bachelor-economics-and-

businesseconomics?utm_source=googleads&utm_medium=cpc&utm_campaig

n=initiative 

2. Suranovic S. International Economics: Theory and Policy. – Washington: 

Saylor Foundation, 2012. – 1036 p. [E-resource: Open Textbook Library] – 

Режим доступу: 

https://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=276 

 

 
 

 
 

 


