
  

 

СИЛАБУС 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» 

 

 
 

Ступінь вищої 

освіти 
Бакалавр 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг 

Освітньо-професійна 

програма (ОПП) 

Економіка, Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа та страхування, 

Менеджмент, Маркетинг 

Статус дисципліни Обов’язкова компонента ОП, Цикл професійної підготовки 

Курс та семестр, на 

якому викладається 

дисципліна 

(очна/заочна) 

2 курс, 1 семестр 

(денна, заочна) 

Обсяг дисципліни, 

семестровий 

контроль 

Кредитів – 4. Загальна кількість годин – 120 годин, з них (денна форма): лекційні – 36 

год., практичні – 36 год., самостійна робота – 48 год.; (заочна форма) лекційні – 6 год., 

практичні – 4 год., самостійна робота – 110 год.  Семестровий контроль - екзамен 

Мова викладання Українська 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Маркетингу, менеджменту та еконлміки 

Інформація про 

викладача, що 

проводить лекційні 

заняття 

Павлова Ольга Володимирівна, завідувачка кафедри маркетингу та менеджменту, 
к.е.н., e-mail: pavlovaolga154@gmail.com 

Інформація про 

викладача, що 

проводить практичні 

та лабораторні 

заняття 

Павлова Ольга Володимирівна, завідувачка кафедри маркетингу та менеджменту, 

к.е.н., e-mail: pavlovaolga154@gmail.com 

Пререквізити 

(попередні 

дисципліни, необхідні 

для опанування 

дисципліни) 

Економікс (політекономія, макроекономіка, мікроекономіка) 

Пореквізити 

(дисципліни, в яких 

будуть 

використовуватися 

знання, отримані під 

час вивчення курсу) 

маркетинг, менеджмент, фінанси, економіка підприємства, зовнішньоекономічна 
діяльність, гроші та кредит, логістика, управління конкурентоспроможністю 

підприємства 

Мета навчальної 

дисципліни 

 

Мета дисципліни: формування у студентів теоретичних знань, умінь та практичних 

навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів  та механізмів реалізації 
міжнародних економічних відносин. З’ясування місця національних економік у 

системі світогосподарських зав’язків, розуміння сучасного світового економічного 

простору як глобалізованого економіч-ного середовища, функціонування якого 
визначає тенденції суспільного розвитку. 



Завдання дисципліни: вивчення сутності міжнародної еко-номічної системи та 

закономірностей її розвитку, методів аналізу політико-правового, економічного, 
соціально-культурного середовища та інфраструктури міжнародної економічної 

діяльності; набуття знань про регулювання міжнародних економічних відносин, 

міжнародну валютну систему, методологію міжнародних розрахунків, процеси 

міжнародної економічної інтеграції, набуття вмінь використовувати одержані знання 
у практичній  зовнішньоекономічній діяльності. 

Зміст дисципліни  Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Міжнародна економічна система 
Тема 2. Міжнародний розподіл праці як основа МЕВ 

Тема 3. Міжнародна торгівля. Теорії міжнародної торгівлі. Світовий ринок та світове 

господарство 

Тема 4. Міжнародна міграція робочої сили 
Змістовий модуль 2.  

Тема 5. Міжнародна валютна система 

Тема 6. Особливості функціонування системи митно-тарифних відносин. 
Тема 7. Міжнародні інвестиції 

Тема 8. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага 

Тема 9. Міжнародна економічна інтеграція 

Інтегральна 

компетентність, 

загальні 

компетентності, 

спеціальні (фахові 

компетенції) 

Для спеціальностей: 

 

051 Економіка 

ІК 1. 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. 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, 

основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо, макро- та 

міжнародному рівнях. 

СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх 

інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

 

071 Облік і оподаткування 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення 

стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в 

економіці. 

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні 

економічні явища. 

 

073 Менеджмент 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.  

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

ЗК 14. Здатність працювати у міжнародному контексті. 



СК02. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

 

075 Маркетинг 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК13. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

СК3. Здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для 

інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі. 

СК11. Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати 

особливості функціонування ринків. 

Форми проведення 

занять 
Лекції, практичні заняття 

Дні занять  За розкладом 

Дні консультацій  За розкладом 

Програмні 

результати навчання 

Для спеціальностей: 

051 Економіка 

Р4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування 
економічних систем. 

Р5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними 
економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та 

органами державної влади). 

Р13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи  
отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники. 

071 Облік і оподаткування 

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів 
бухгалтерського обліку на національному та міжнародному рівнях з 

метою обґрунтування доцільності їх запровадження на 

підприємстві 
ПР13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у 

сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх 

ринкового позиціонування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 
ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 

методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 
необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

073 Менеджмент 
Р11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації. 

Р12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

075 Маркетинг 
Р2. Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування 

фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення 
маркетингової діяльності. 

Р4. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 

маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі 
використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію.  

Політика навчальної 

дисципліни 

1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна доброчесність здобувачів 

вищої освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання за 

дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. 
Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту 

із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час 



контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). У разі 

порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності (списування, плагіат, 
фабрикація, тощо), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 

При цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. Дотримання 

академічної доброчесності здобувачами освіти врегульоване Положенням Про 

організацію освітнього процесу в Економіко-технологічному інституту ім. Р.Ельворті   
2. Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на меншу кількість балів. Перескладання 

іспиту чи модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин 
(хвороба, сімейні обставини, відрядження, тощо), що підтверджуються 

документально, студентам можуть бути визначені індивідуальні терміни складання 

заліків та екзаменів, про що видається наказ по Інституту . 

3. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90-100 

 
A відмінно 

зараховано 

82-89 

 
B 

добре 
74-81 

 
C 

64-73 

 
D 

задовільно 
60-63 

 
E 

35-59 

 
FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов'язковим повторним 
вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 
обов'язковим 

повторним 

вивченням 
дисципліни 

4. Розподіл балів, які отримують студенти: 

Денна форма навчання 

Поточне оцінювання та самостійна робота ТВ 
Іспит Разом 

1 модуль 2 модуль 

Т1 Т2 Т3 Т4 КМР1 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 КМР2  

 

20 

 

 

40 

 

 

100 

3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 5 

20 20 

Т1, Т2... Т9 - теми змістових модулів. 

КМР – модульні роботи 

ТВ –  самостійна творча робота студентів 

 

Заочна форма навчання 



Контрольна робота  

 

Екзамен Разом 

60 40 100 

 

5.Політика щодо оскарження оцінювання. У разі виникнення суперечностей між 

викладачем та здобувачем щодо об’єктивності оцінювання, розпорядженням декана 
факультету створюється комісія з трьох осіб (завідувач відповідної кафедри або декан 

факультету як адміністративна особа, викладач за фахом та викладач, який контролює 

упередженість) для прийняття заліку чи екзамену в цього студента.  

Студент, який не склав атестаційного екзамену або не захистив кваліфікаційної 
роботи (проекту), допускається до повторного складання атестаційного екзамену чи 

захисту кваліфікаційної роботи (проекту) протягом трьох років після закінчення 

Інституту. Повторне складання атестаційного екзамену чи повторний захист 
кваліфікаційної роботи (проекту) дозволяється не раніше наступної атестації (у 

наступний термін роботи екзаменаційної комісії). 

Порядок повторного проходження здобувачами вищої освіти контрольних заходів 
урегульовані процедурами Положення Про організацію освітнього процесу в 

Економіко-технологічному інституту ім. Р. Ельворті   

6. Політика щодо пропусків занять:  відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин 
(хвороба, міжнародне стажування, тощо) навчання може відбуватись в дистанційній 

формі за погодженням деканату Поважні причини неявки на заняття необхідно 

підтверджувати документами. Відсутність  здобувача на  заняттях  передбачає  
самостійне  опрацювання матеріалу та  не  звільняє здобувача від  виконання  завдання  

на  самостійну  підготовку  або завдання поточного та підсумкового контролю. 

Додаткова 

інформація 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 
навчальної дисципліни 

 

Викладач      Павлова О.В.  


