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Семестр 
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ої 
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ни 

Хаймінова Юлія Володимірівна 

лектор/семінарист,  

проведення лекційних/практичних занять 

доцент кафедри національної економіки,  

кандидат економічних наук, доцент 

контактний телефон: т. +38(048)719-88-91 

контактна електронна адреса: 

economik@onua.edu.ua 

 

 

Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Динамічний розвиток економіки жодної країни неможливий без участі у 

системі міжнародних економічних відносин. Інтеграція національної 

економіки в систему світогосподарських процесів позитивно впливає на 

розвиток країни, сприяє підвищенню технічного рівня виробництва, 

раціональному використанню природно-сировинних ресурсів, ліквідації 

дефіциту окремих товарів, а відтак і підвищенню рівня життя населення. 

Світова економіка дедалі більшою мірою визначає особливості розвитку 

країни. 

Після вивчення курсу «Міжнародна економіка» студент буде здатен 

демонструвати знання основних теоретичних та практичних аспектів 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності, аналізувати сучасний стан та 

перспективи розвитку міжнародних економічних відносин, міжнародної 

економічної системи, визначати критерії транснаціоналізації, етапи 

розвитку зовнішньої трудової міграції, світової валютної системи, 

економічних інтеграційних процесів, розв'язувати задачі з оцінки та 

розвитку міжнародних економічних відносин України, застосувати 

інструменти регулювання міжнародних економічних відносин, розробляти 

засади розвитку міжнародного співробітництва, порівнювати сучасні 

тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних 

країн і формувати пропозиції щодо адаптації міжнародного досвіду 
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Мета 

навчальної 

дисциплін

и 

Метою вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» є засвоєння 

здобувачами загальних принципів функціонування та особливостей 

реалізації МЕВ для прийняття ефективних управлінських рішень, розробки 

та здійснення зовнішньоекономічних операцій, реалізації 

зовнішньоекономічної політики. 
 

Мова 

викладанн

я 

українська 

 

 
Навчальне навантаження 

Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 

 

36 38 76 5/150 

Заочна форма 14 2 134 5/150 

 

Результати навчання 

Після успішного завершення цього модуля здобувач вищої 

освіти буде: 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

ПРН 03 
Демонструвати знання теорій, методів і функцій 

менеджменту, сучасних концепцій лідерства. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота. 

Методика 

«лекція – 

дискусія». 

Робота в 

парах, робота 

в малих 

групах 

Методика 

case study. 

Поточний 

контроль:  у 

формі усного 

опитування, 

виконання 

контрольних 

завдань, 

завдання 

самостійної 

роботи, 

тестування. 

Підсумковий 

контроль – 

екзамен 

ПРН 04 

Демонструвати навички виявлення проблем та 

обґрунтування управлінських рішень.  

ПРН 06 

Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обґрунтування 

управлінських рішень.  

ПРН 11 

Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації. 

ПРН 13 

Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та 

іноземною мовами. 

 

 

Зміст 

навчання 

Тема за п/п Назва теми Посилання на 

ПРН модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, 

год. (денна 

ф/н) 

Л/ПЗ/СРЗ, 

год. (заочна 

ф/н) 

Тема 1. Сутність та структура 

міжнародної економічної 

системи 

ПРН 03 

 

Л (6 г) / ПЗ 

(8) /СР(12)  

Л (1) / ПЗ 

(0) /СР(14)  

Тема 2. Міжнародна торгівля 

 

ПРН 03, 

ПРН 04 

Л (6 г) / ПЗ 

(6) /СР(8) 

Л (1) / ПЗ 

(0) /СР(15) 

Тема 3. Міжнародні інвестиції 

 
ПРН 04 

Л (4 г) / ПЗ 

(4) /СР(8) 

Л (1 ) / ПЗ 

(0) /СР(15) 



 

Тема 4. 

Міжнародна трудова міграція 

ПРН 04, 

ПРН 11 

Л (4 г) / ПЗ 

(4) /СР(8) 

Л (2 ) / ПЗ 

(0) /СР(15) 

Тема 5.  

Міжнародний кредит  
ПРН 04 

Л (2 г) / ПЗ 

(2) /СР(8) 

Л (1) / ПЗ 

(0) /СР(15) 

Тема 6. 

Світова валютна система 

ПРН 04, 

ПРН 11 

Л (4 г) / ПЗ 

(4) /СР(8)  

Л (2 ) / ПЗ 

(0) /СР(15)  

Тема 7. Міжнародна економічна 

інтеграція 

ПРН 04, 

ПРН 13 

Л (4 г) / ПЗ 

(4) /СР(8)  

Л (2 ) / ПЗ 

(0) /СР(15)  

Тема 8. Міжнародні розрахунки і 

платіжний баланс 

ПРН 04, 

ПРН 06 

Л (2 г) / ПЗ 

(2) /СР(8) 

Л (2 ) / ПЗ 

(0) /СР(15) 

Тема 9. 

Міжнародний бізнес. 

ПРН 06, 

ПРН 13 

Л (4 г) / ПЗ 

(4) /СР(8) 

Л (2 ) / ПЗ 

(2) /СР(15) 
 

Список 

основної 

літератури 

1. Kibik О.М., Redina I.V., Khaiminova I.V., Romanenko E.M., 

Kotlubai V.O. Fundamentals of economics in globalization conditions: 

methodological manual / O.M. Kibik. Odessa. 2018. 100 р. 

2. Кібік О.М., Нестерова К.С., Хаймінова Ю.В. Міжнародна 

економіка: навч.-метод. посібн. Одеса, 2020. 85 с.  

3. Хаймінова Ю.В., Суворова О.Л. Міжнародні економічні 

відносини: навчально-метод. посібн.  Херсон: Гринь Д.С., 2013. 148 

с.  

4. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях: 

підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 228 с. 

5. Мальський М.3., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин: 

підручник. К.: Знання, 2018. 461 с 

6. Гіл Чарльз В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на 

глобальному ринку / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Ткачук. К.: 

Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2017. – 856 с. 

7. Міжнародний бізнес : навчальний посібник. О. М. Файчук, С. 

В. Сидоренко. К. : НУБіП України, 2017. 236 с. 

8. ЮНКТАД. Доповідь про світові інвестиції, 2020 рік. Огляд.- 

ООН. Нью-Йорк и Женева, 2020 

9. Ricky W. Griffin, Michael Pustay International Business, Global 

Edition 8th Edition, 2014. 624 p. 

10. Fundamentals of International Business. N.Y.: South-Western 

College Pub., 2003.  

11. Handbook of International Economics: International Monetary 

Economics and Finance. / Ronald W. Jones. : A Neo-Schumpeterian 

Vision. – Munster/London, LIT, 2004.  

12. International Business: Competinginthe Global Marketplace – 

N.Y. McGraw-Hill/Irwin, 2005. 
Iнформацiйнi ресурси: 

1. www.ukrsat.gov.ua – Державний комітет статистики України 

2. www.bank.gov.ua – Національний банк України 

3. www.gapminder.org – статистика світових трендів он-лайн  

4. www.wto.org – Світова організація торгівлі 

5. www.imf.org – Міжнародний валютний фонд 

6. www.cia.gov – Центральне розвідувальне управління США 

7. www.worldbank.org – Світовий банк 

8. www.ifc.org – Міжнародна фінансова корпорація  

9. www.un.org – Організація Об’єднаних Націй 

10. www.iom.org.ua –Міжнародна організація з міграції 

11. www.ilo.org –Міжнародна організація праці 

12. www.wto.org – Світова організація торгівлі  

13. www.unctad.org – Комісія ООН з торгівлі і розвитку  

about:blank


 

14. www.oecd.org – Організація економічного співробітництва і 

розвитку 

15. www.aseansec.org – Асоціація країн Південно-Східної Азії 

(АСЕАН) 

16. www.opec.org – Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК)  

17. www.iie.com – Інститут міжнародної економіки 

18. www.europa.eu – офіційний сайт Європейського Союзу 

19. www.pwc.com/ua/uk – компанія PricewaterhouseCoopers 

20. www.fitchratings.com – рейтингова агенція Fitch 

21. www.moodys.com – рейтингова агенція Moody’s 

22. www.transparency.org – світова коаліція про ти корупції 

Transparency International 

23. www.doingbusiness.org – проект Doing Business 

24. www.hdr.undp.org – доклад ООН з людського розвитку 
 

 

Дотримання вимог академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” 

академічна доброчесність - це сукупність етичних 

принципів та визначених законом правил, якими 

мають керуватися учасники освітнього процесу 

під час навчання, викладання та провадження 

наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання 

та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності 

передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань 

поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

дотримання норм законодавства про 

авторське право і суміжні права; 

надання достовірної інформації про 

результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної 

доброчесності в НУ “ОЮА” визначено у 

Положенні про дотримання академічної 

доброчесності в НУ "ОЮА" 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-

polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-

dobrochesnosti-v-nu-oyua 

  

 

 

                   Навчальне навантаження здобувача вищої освіти           
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Види навантаження 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  74 16 

● лекційні заняття, год. 36 14 

● практичні заняття, год. 38 2 

● семінарські заняття, год.   

● лабораторні заняття, год.   

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 76 134 

● контрольні роботи, к-сть/год.   

● індивідуальне науково-дослідне завдання, год.   

● підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 76 134 

Екзамен + + 

 
Шкала 

оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

 

 

 


