
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
УКРАЇНИ 

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
Кафедра адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності 

 

 

 
 

СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ  
«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» 

 
Ступінь вищої освіти – Бакалавр 

  Спеціальність: 051 «Економіка» 
Освітня програма: «Економіка підприємства» 
Рік навчання - 2, семестр - 3 
Форма навчання – денна  
Кількість кредитів ЄКТС - 5 
Мова викладання – українська  

_______________________  
Лектор курсу к.е.н., доцент Діброва Л.В. 

 
Контактна інформація 
лектора (e-mail) 
Викладач, що веде 
практичні заняття 
Контактна інформація 
викладача (e-mail) 

 
dibrova_larisa@ukr.net 
 
к.е.н., доцент Кузьменко С.В. 
 
skuzm1979@gmail.com  

Сторінка курсу в eLearn  https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2213 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Анотація до курсу 
 

Навчальна дисципліна "Міжнародна економіка" входить до циклу дисциплін з 
фахової підготовки студентів ОС «Бакалавр» зі спеціальності «Економіка» денної форми 
навчання. Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності 
знань та вмінь, що формують профіль фахівця у галузі економіки. 

Вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» дасть змогу студентам одержати 
фундаментальні знання з формування системи знань з міжнародної економіки, форм, 
методів і основного інструментарію міжнародної економічної взаємодії між країнами,  
практики здійснення міжнародної діяльності та проходження даних процесів в Україні.  

 
2. Мета та цілі курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” є формування 
у студентів системного наукового уявлення про теоретичні основи та закономірності 
розвитку міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, набуття навичок 
аналізу зовнішньоекономічної політики України у процесі її інтеграції в сучасні 
світогосподарські структури. 

Завдання вивчення дисципліни - озброїти студентів знаннями щодо розуміння 
сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку; аналізу та 
оцінюванню політико-правового, економічного, соціально-культурного середовища 
міжнародних економічних відносин та інфраструктуру міжнародної економічної 
діяльності; дослідження методів і механізмів сучасної системи регулювання міжнародних 
економічних відносин; проведення аналізу структури та визначення тенденцій розвитку 
сучасного світового ринку товарів і послуг; вивчення та визначення сучасних тенденцій 

mailto:dibrova_larisa@ukr.net
https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2213


міжнародного руху факторів виробництва, капіталу, механізму міжнародної валютної 
системи, напрямків і форм розвитку процесів міжнародної економічної інтеграції.  

 
3. Набуття компетентностей 

Компетентності  
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК 4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК 7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  
ЗК 8 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК 11 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
  

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 
СК1 Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 

функціонування сучасної економіки на мікро-, мсзо-, макро- на міжнародному 
рівнях. 

СК2  Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними 
нормативними та правовими актами.  

СК6  Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 
економічних задач.  

СК7  Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з 
обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки 
аналітичних звітів.  

СК8  Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-
трудових відносин.  

СК10  Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, 
облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.  

СК11  Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 
економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного 
інструментарію.  

СК12  Здатність самостійно виявляти проблеми економічною характеру при аналізі 
конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.  

СК13  Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 
господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 

 

4. Програмні результати навчання 
 

ПРН Зміст 
ПРН 3 Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції 

мікро- та макроекономіки.  
ПРН 4 Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних 

систем.  
ПРН 5 Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування 

пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами 
(індивідуумами, домогосподарствами , підприємствами та органами державної 
влади).  

ПРН 6 Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 
проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної 
діяльності.  

ПРН 17 Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в 
однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих 
соціально-економічних наслідків.  

ПРН 18 Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 
діяльність.  

ПРН 19 Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення 



соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.  
ПРН 21 21.Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей 
поведінки їх суб’єктів.  

ПРН 23 Показувати і навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, 
самокритичне мислення.  

 
5. Розподіл годин 

Вид заняття лекції практичні заняття самостійна робота 

К-сть годин 30 30 90 

 

6. СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/ 

лабораторні 
роботи/ 

самостійні 
роботи) 

Результати навчання Завдання Оцінювання, 
бали 

3 семестр 
Модуль 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: БАЗОВІ ПОНЯТТЯ, ТЕОРІЯ І 

ГОСПОДАРСЬКА ПРАКТИКА 50 

Тема 1 
Інтернаціоналізація 

економічного розвитку і 
виникнення 

міжнародної економіки 

2/4/8 

Знати:  
-сутність, структуру, 
механізм 
функціонування та 
класифікацію суб’єктів 
міжнародної взаємодії;  
-суть, типи, показники 
та процеси 
міжнародного поділу 
праці, спеціалізації та 
кооперування;  
- форми, методи і 
механізми регулювання 
міжнародних 
економічних відносин. 
Вміти:  
- аналізувати 
особливості економічної 
системи будь-якої 
країни світу;  
- визначати необхідність 
широкого залучення 
національних економік 
до світогосподарських 
процесів;  
-- виявляти проблемні 
аспекти міжнародних 
економічних зв’язків;  
- моделювати розвиток 
міжнародної економіки 
у системі 
багатостороннього 
співробітництва.  

Підготовка до 
лекцій (попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
лекцією в eLearn). 
 
Виконання завдання 
на практичних 
заняттях (в групі  та 
самостійно).  
 
Виконання 
самостійної роботи 
(в малих групах, 
самостійно, eLearn). 
 
Підготовка та 
написання модульної 
контрольної роботи 
(тестова - в eLearn). 

 
Виконання та 
здача 
індивідуальних 
завдань. 
 
Модульна 
тестова робота 
в eLearn. 
 
Самостійна 
робота – 
відповідно до 
завдань в eLearn. 

Тема 2 
Загальнометодологічні 

підходи до аналізу в 
міжнародній економіці 

2/2/8 

Тема 3 
Світове господарство - 
сфера дії міжнародних 
економічних відносин 

2/2/8 

Тема 4 
Механізм регулювання 

міжнародних 
економічних 

взаємовідносин 

2/4/6 

Тема 5 
Національні системи 

регулювання  

міжнародних 
економічних відносин 

2/2/8 

Тема 6 
Глобалізація та 

економічний розвиток 
4/2/6 



Модуль 2. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 50 

Тема 7 
Міжнародна торгівля 4/4/8 Знати: 

-процеси міграції 
робочої сили та руху 
капіталу;  
-проблеми 
функціонування світової 
валютної системи;  
 -напрями міжнародного 
науково-технічного 
обміну. 
 
Вміти: 
-оцінювати та 
розраховувати 
показники міжнародної 
торгівлі та визначати 
тенденції її розвитку;  
-аналізувати методи 
регулювання 
міжнародних 
торговельних відносин;  
-визначати особливості 
розвитку науково-
технічного обміну, 
міжнародного руху 
капіталів, міграції 
робочої сили та 
інтеграційних процесів 
в міжнародних 
економічних 
відносинах. 

Підготовка до 
лекцій (попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
лекцією в  eLearn). 
 
Виконання завдання 
на практичних 
заняттях (в групі  та 
самостійно).  
 
Виконання 
самостійної роботи 
(в малих групах, 
самостійно, eLearn). 
 
Підготовка та 
написання модульної 
контрольної роботи 
(тестова - в eLearn). 

Виконання та 
здача 
індивідуальних 
завдань. 
 
Модульна 
тестова робота 
в eLearn. 
 
Самостійна 
робота – 
відповідно до 
завдань в eLearn. 

Тема 8 
Міжнародні валютно-
фінансові відносини 

4/2/6 

Тема 9 
Міжнародні 

капіталовкладення 
2/2/8  

Тема 10 
Міжнародна міграція 

робочої сили 
2/2/8 

Тема 11 
Міжнародний трансфер 

технологій 
2/2/8 

Тема 12 
Міжнародна 

економічна інтеграція 
2/2/8 

Можливість 
отримання 
додаткових балів: 

Додаткові бали можна отримати за підготовку 
доповіді та участь в студентській конференції, 
публікацію статті, участь у 1 турі Всеукраїнської 
олімпіади  

до 10 балів 

Всього за 3 семестр 30/30/90 - - 
70 

100*0,7 
(максимум 70 балів) 

 
Екзамен 30 
Всього за курс 100 

 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 
Студент повинен здавати усі роботи у заплановані терміни. За 
роботи, що здаються із порушенням термінів без поважних 
причин,  знижується бал. Перескладання модульної контрольної 
роботи відбувається за наявності поважних причин (лікарняний, 
міжнародне стажування, індивідуальний графік) і дозволяється у 
терміни до закінчення наступного модульного контролю.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

При виконанні всіх видів навчальних робіт студент повинен 
дотримуватись політики академічної доброчесності. 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування лекційних та практичних (семінарських) занять є 
обов’язковим для всіх студентів. За об’єктивних причин, 
визначених Положенням про навчальний процес НУБіП, 



навчання може відбуватись відповідно до індивідуального 
навчального плану, затвердженого у визначеному порядку.  

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно не зараховано 
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