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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва 

дисципліни 

Міжнародна економіка 
 

Шифр та назва 

спеціальності 

Загальноакадемічна база вибіркових дисциплін 

Назва освітньої 
програми 

- 

Рівень вищої 
освіти 

Перший (бакалаврський) 

Статус 
дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна циклу загальної підготовки 

Обсяг 
дисципліни 

4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 

Терміни 

вивчення 
дисципліни 

І, ІІ курс 

Назва кафедри, 
яка викладає 
дисципліну 

Міжнародної економіки, політичної економії та управління , ,   

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

 

Провідний 
викладач 

(лектор) 

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 

Вивченню 

дисципліни має 

передувати 

вивчення 

дисциплін  

Вивченню дисципліни має передувати вивчення дисциплін «Сучасна політична 

економія», «Історія та культура України», «Управлінське  документознавство», 

«Мікроекономіка». 

Мета 
навчальної 
дисципліни 

Формування у студентів системного уявлення про умови, фактори, 

засади функціонування та розвитку міжнародної економіки 

Компетентності, 
формування 
яких забезпечує 
навчальна 
дисципліна 

Загальні: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Спеціальні (фахові): 

- здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки 

на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях; 

- розуміння основних особливостей сучасної міжнародної та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави; 

- здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.  

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020
mailto:angelina.letuchaya@gmail.com
http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020/p-2/e852
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Програмні 
результати 

навчання 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

- основні принципи функціонування та регулювання міжнародної 

економіки; 

- теорії міжнародної торгівлі; 

- особливості еволюції світового ринку товарів і послуг в умовах 

глобалізації; 

- особливості руху фінансового та людського капіталу в 

міжнародній економіці; 

- структуру та методологію оптимізації платіжного балансу; 

вміти: 

- аналізувати теорії, напрямки та інструменти регулювання 

міжнародної економіки; 

- діагностувати стан платіжного балансу України та 

обґрунтовувати напрямки його оптимізації; 
- оцінювати ризики від зміни валютних курсів. 

Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних результатів 
навчання: 

- демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, 

особливостей функціонування економічних систем; 

- проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів міжнародної 
економіки, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні 
показники, які характеризують результативність їх діяльності; 
- демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 
дослідженнях та професійному спілкуванні; 
- демонструвати вміння абстрактно  мислити, застосовувати аналіз та 
синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем 
різного рівня, особливостей поведінки їх суб’єктів. 

 

Зміст 

навчальної 
дисципліни 

Модуль 1. Міжнародна економіка: зміст і еволюція. 

Модуль 2. Світові ринки фінансів і праці. 

Модуль 3. Світова валютна система і міжнародні розрахунки.  

Модуль 4. Міжнародна економічна інтеграція та глобалізація. 
Заходи та 
методи 
оцінювання 

Оцінювання модулів 1, 2, 3 та 4 здійснюється за результатами екзамену. 
Модулям, що контролюються під час екзамену, призначаються однакові 
модульні оцінки, що співпадають з екзаменаційною оцінкою. 
Модульні оцінки, отримані студентом, можуть коригуватися у більшу 
сторону із додавання 1 додаткового балу за результатами його участі у 
аудиторних заняттях та поточного контролю знань, здобутками у науковій 
діяльності за тематикою дисципліни. 
Оцінювання здійснюється за 12-бальною шкалою. 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годин 

 
Усього 

Ч е т в е р т і 

 

Усього годин за навчальним планом 120 120 

у тому числі: 
Аудиторні заняття 

 
32 

 
32 

з них: 
- лекції 

 
24 

 
24 

- лабораторні роботи - - 

- практичні заняття 8 8 

- семінарські заняття - - 

Самостійна робота 88 88 
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у тому числі при : 
- підготовці до аудиторних занять 

 
16 

 
16 

- підготовці до заходів модульного контролю 12 12 

- виконанні курсових проектів (робіт) - - 

- виконанні індивідуальних завдань - - 

- опрацюванні розділів програми, які не 
викладаються на лекціях 

 
60 

 
60 

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 

забезпечення 

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. 
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. – Режим 

доступу: https://www.maastrichtuniversity.nl/education/bachelor/bachelor-

economics-and-businesseconomics?utm_source=googleads&utm_medium 

=cpc&utm_campaign=initia tive 
2. 1. 2. Suranovic S. International Economics: Theory and Policy. – Washington: 
Saylor Foundation, 2012. – 1036 p. [E-resource: Open Textbook Library] – 
Retrievedfrom: https://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=276 

 Ухвалено на засіданні групи забезпечення якості освітньо-професійної програми 

«Міжнародна економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 – 

Економіка.  Протокол № 4 від 30.03.2021 р. 
Гарант освітньої програми, доц.      _______________________     Олександра Летуча 

 Ухвалено на засіданні кафедри «Міжнародної економіки, політичної економії та 

управління».  Протокол № 8 від 30.03.2021 р. 

Зав. кафедри МЕПЕУ, проф.__________________________   Віктор  Тарасевич 

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

