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2021 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 
Назва 
дисципліни 

Міжнародна економіка та бізнес 

Шифр та назва 
спеціальності 

051 – Економіка 

Назва освітньої 
програмии 

Міжнародна економіка 

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) 

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

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

Інтернет-сторінка викладача на сайті НМетАУ:  

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020/p-2/e177 
Мова 
викладання 

Українська 

Передумови 
вивчення 
дисципліни 

Відсутні  

Мета 
навчальної 
дисципліни 

Формування у студентів системного уявлення про умови, фактори, 

засади функціонування та розвитку міжнародної економіки та 

міжнародного бізнесу в глобальному середовищі. 
Компетентності, 
розвиток яких 
забезпечує 
навчальна 
дисципліна 

Загальні: 
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
- здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 
- здатність працювати в команді. 
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; 
- озуміти основні особливості сучасного міжнародного бізнесу; 
- здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру у 
міжнародному бізнес-середовищі при аналізі конкретних ситуацій, 
пропонувати способи та розробляти шляхи їх вирішення. 

Програмні 
результати 
навчання 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: 
- основні принципи функціонування та регулювання міжнародної 
економіки; 
- 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; 
- сутність, зміст, класифікацію середовища міжнародного бізнесу; 
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- зовнішні та внутрішні конкурентні переваги і конкурентні стратегії в 
міжнародному бізнесі; 
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. 
- аналізувати ринкову рівновагу; 
- розробляти  стратегії  та  аналізувати  комунікації  в міжнародному 
бізнесі; 
- проводити аналіз основних показників діяльності ТНК; 

Зміст 
навчальної 
дисципліни 

Модуль 1. Міжнародна економіка: зміст та еволюція. 

Модуль 2. Світові ринки фінансів і праці. 

Модуль 3. Світова валютна система і міжнародні розрахунки. 

Модуль 4. Міжнародний бізнес та підприємництво. 

Заходи та 
методи 
оцінювання 

Оцінювання модулів 1-2 та 3-4 здійснюється за результатами екзаменів, 
що проводяться у письмовій формі. Екзаменаційна робота містить відкриті та 
закриті тестові завдання. 

Модулям, що контролюються під час екзамену, призначаються однакові 
модульні оцінки, що співпадають з екзаменаційною оцінкою. 

Модульні оцінки, отримані здобувачем, можуть коригуватися у більшу 
сторону із додавання 1 додаткового балу за результатами його участі у 
аудиторних заняттях та заходах з поточного контролю знань. 

Підсумкова оцінка визначається як середнє арифметичне модульних 
оцінок. 

Оцінювання здійснюється за 12-бальною шкалою. 

 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

 
Усього 

Ч  в е р т ь 

ІІ 

Усього годин за навчальним планом 120 120 

у тому числі: 

Аудиторні заняття 32 32 

з них: 

- лекції 16 16 

- лабораторні роботи - - 

- практичні заняття 16 16 

- семінарські заняття - - 

Самостійна робота 88 88 

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 Екзамен 

 

 
Специфічні 
засоби 
навчання 

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного 

комплексу та  комп’ютерних робочих місць із  програмним 
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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. ISBN 978-966-2637-62-5 

2. Міжнародний бізнес : навчальний посібник / О. М. Файчук, С. В. 

Сидоренко. – К. : НУБіП України, 2016. – 236 с. 

3. Міжнародна економіка: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Козак 

Ю.Г., Лукяненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін.]; За ред. Ю.Г. Козака, Д.Г. 

Лукяненко, Ю.В. Макогона [3-тє вид.] - К.: Центр учбової літератури, 

2018. - 560 с. ISBN 978-966-364-814-9 

4. Теорії міжнародного бізнесу : підручник для студентів економічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів / О. Рогач. – К. : ВПЦ 

"Київський університет", 2018. – 687 с. 

Додаткова література: 

1. Міжнародна економіка : підручник / Д.Г. Лук’яненко, А.М. 

Поручник, Я.М. Столярчук. — К. : КНЕУ, 2014. – С. 557-619.  

2. Міжнародний бізнес : Підручник. / за ред. проф. В.А. Вергуна. – К.: 

ВАДЕКС, 2014. – 810 с. 

3. Міжнародна економіка [текст] : навч. посіб. / За ред. 

Г.Е. Гронтковської / Г.Е. Гронтковська, О.І. Ряба, А.М. Венцурик, 

О.І. Красновська. - К. : «Центр учбової літератури», 2014. - С. 288-330.  

4. Світова економіка : підручник / за ред.  А.П. Голікова, О.А. Довгаль. 

– Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 250-260. 

5. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: в питаннях та вiдповiдях [текст] 

підруч. / Ю.Г. Козак. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – С. 18-20. 

6. Вступ до спеціальності «Міжнародний бізнес» : Навчальний посібник 

/ В.А. Вергун, В.С. Карп. – К.: ВАДЕКС, 2014. – 333 с. 

Інтернет-ресурси: 

1. Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу 

(антикризовий аспект): Навч. посібн.[Електронний ресурс] / За наук. 

ред. Рокочої В.В., Одягайло Б.М., Терехова В.І. К.: Університет 

економіки та права «КРОК», 2017. – 352 с. - Режим доступу: 

https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-

posibniki/rokocha_0001.pdf 

2. Козак Ю. Г. Міжнародна макроекономіка: навчальний посібник. 

Видання 3-тє, перероблене та доповнене / Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, 

Н. С. Логвінова [та ін.]. - К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 364 с. 

– Режим доступу: 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1360. 

 

 
Ухвалено на засіданні кафедри «Міжнародної економіки, політичної економії та 

управління». Протокол № 1 від 01.09.2021 р. 

 

 

 

 

 

  

                   


