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Мета вивчення
навчальної
дисципліни
Тривалість
Форми та методи
навчання
Система
поточного та
підсумкового
контролю
Базові знання

Опис навчальної дисципліни
Формування системи теоретичних знань і набуття
практичних навичок у сфері міжнародної економічної
діяльності України та її регулятивного забезпечення.
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні
заняття 40 год., самостійна робота 90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна
робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; обговорення
матеріалу занять; виконання практичних навчальних
завдань; доповіді з рефератами, есе та їх обговорення;
тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: залік (ПМК)
Наявність знань з міжнародної макроекономіки,
міжнародної мікроекономіки, міжнародної економіки,
основ моделювання в економіці, економічного аналізу в

Мова викладання

міжнародному бізнесі, конкуренції та конкурентної
поведінки у міжнародному бізнесі.
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна,
програмні результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
Асоціювати
себе
як
члена Здатність реалізувати свої права і обов'язки
громадянського
суспільства, як члена суспільства, усвідомлювати
наукової спільноти, визнавати цінності громадянського (демократичного)
верховенство права, зокрема у суспільства та необхідність його сталого
професійній діяльності, розуміти і розвитку, верховенства права, прав і
вміти користуватися власними свобод людини і громадянина в Україні
правами і свободами, виявляти (ЗК 1).
повагу до прав і свобод інших
осіб, зокрема, членів колективу
(РН 1).
Знати
та
використовувати
економічну
термінологію,
пояснювати
базові
концепції
мікро- та макроекономіки (РН 3).
Розуміти принципи економічної
науки,
особливості
функціонування
економічних
систем (РН 4).
Пояснювати моделі соціальноекономічних явищ з погляду
фундаментальних принципів і
знань на основі розуміння
основних
напрямів
розвитку
економічної науки (РН 7).
Усвідомлювати
основні
особливості сучасної світової та
національної
економіки,
інституційної структури, напрямів
соціальної,
економічної
та
зовнішньоекономічної політики
держави (РН 9).
Вміти
аналізувати
процеси
державного
та
ринкового
регулювання
соціальноекономічних і трудових відносин
(РН 11).
Оволодіти навичками усної та
письмової
професійної

Програмні результати навчання

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач

комунікації
державною
та
іноземною мовами (РН 20).
Демонструвати здатність діяти
соціально
відповідально
та
свідомо на основі етичних
принципів, цінувати та поважати
культурне
різноманіття,
індивідуальні відмінності людей
(РН 24).
Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної
Назва теми
Види робіт
роботи у розрізі тем
Модуль 1. Основи МЕД України та її участь у міжнародній торгівельній та
інвестиційній діяльності
Тема 1. Сутність і Відвідування
занять; Презентація та захист
особливості
захист
домашнього доповіді за наступною
міжнародної
завдання;
обговорення тематикою:
економічної
матеріалу
занять; 1. Перешкоди
діяльності
виконання
навчальних ефективної
інтеграції
завдань;
завдання України
у
самостійної
роботи; світогосподарську систему
тестування
та
системні
ризики
розвитку МЕД
2.
Особливості
формування міжнародної
економічної
політики
України
3. Рівень та показники
відкритості
економіки
України (Задача)
4. Аналіз
динаміки
основних
показників
платіжного
балансу
України за 2019-2020 рр.
(Задача)
5. Перешкоди
ефективної
інтеграції
України
у
світогосподарську систему
та
системні
ризики
розвитку МЕД (доповідь,
дискусія у групі).
Тема 2. Експорт і
Відвідування
занять; 1) Презентація та захист

Назва теми
імпорт товарів

Види робіт
захист
завдання;
матеріалу
виконання
завдань;
самостійної
тестування

домашнього
обговорення
занять;
навчальних
завдання
роботи;

Тема 3. Особливості Відвідування
занять;
міжнародної торгівлі захист
домашнього
послугами
завдання;
обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування.

Завдання самостійної
роботи у розрізі тем
доповіді за наступною
тематикою:
1.
Специфіка
експортного
потенціалу
України.
2.
Основні структурні
компоненти вітчизняного
експорту.
3.
Основні структурні
компоненти вітчизняного
імпорту.
4.
Регіональні
пріоритети
розвитку
зовнішньоторговельних
зв’язків України.
2) Мозковий штурм на
тему
«Формування
оптимальної
експортноімпортної
стратегії
України: проблеми та
перспективи».
3)
Практична
робота.
Передбачає
роботу
в
комп’ютерному класі з
програмним комплексом
MD
Office
під
керівництвом викладача.
Заняття має тренувальний
характер і передбачають
виконання розрахункових
робіт
–
вирішення
конкретних завдань щодо
визначення
митної
вартості товарів.
1) Презентація та захист
доповіді за наступною
тематикою:
1.
Еволюція природи і
характеру послуг.
2.
Особливості
формування ринку послуг
в Україні.
3.
Сучасні
тенденції
розвитку
міжнародного

Завдання самостійної
роботи у розрізі тем
туризму.
4.
Розвиток
міжнародного туризму в
Україні.
2) Ділова гра. Студенти
групи поділяються на дві
команди і
отримують
завдання за тематикою:
Страхування
в
міжнародній економічній
діяльності України.
- Україна в міжнародних
туристичних операціях.
Тема 4. Міжнародні Відвідування
занять; Презентація та захист
інвестиційні
захист
домашнього доповіді за наступною
відносини України
завдання;
обговорення тематикою:
матеріалу
занять; 1.
Роль приватизації в
виконання
навчальних процесах залучення
завдань;
завдання іноземних інвестицій в
самостійної
роботи; економіку України.
тестування.
2.
Спільні
Поточна модульна робота підприємства як форма
міжнародної господарської
діяльності.
3.
Форми
транснаціоналізації
господарської діяльності.
4.
Міжнародна природа
господарської діяльності
транснаціональних
корпорацій (ТНК).
5.
Наслідки
господарськоінвестиційної діяльності
ТНК в Україні.
Модуль 2. Україна в процесах інтернаціоналізації: міграції робочої сили,
валютно-фінансових відносинах, інноваційній діяльності та інтеграційних
процесах
Відвідування
занять; 1) Презентація та захист
Тема 5. Україна на захист
домашнього доповіді за наступною
світових ринках праці завдання;
обговорення тематикою:
та
міжнародна матеріалу
занять; 1.
Розвиток людського
трудова міграція
виконання
навчальних ресурсу
як
ключова
завдань;
завдання передумова формування
Назва теми

Види робіт

Назва теми

Види робіт
самостійної
тестування

Тема 6. Міжнародний
трансфер технологій
та інноваційна
політика в системі
пріоритетів
міжнародної
економічної
діяльності

роботи;

Відвідування
занять;
захист
домашнього
завдання;
обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування

Завдання самостійної
роботи у розрізі тем
стратегічних
конкурентних
переваг
країн
2. Глобальні імперативи
транснаціоналізації
бізнесу
у
сфері
інтелектуальної міграції
3. Міграційна політика в
контексті
нарощення
інноваційної
конкурентоспроможності
економіки України
2) Робота в малих творчих
групах, які готують виступ
на
тему
“Роль
міграційного капіталу у
забезпеченні
соціальноекономічного
розвитку
країни ”(на прикладі країндонорів
і
країнреціпіентів).
3) Мозковий штурм на
тему: «Виявлення
характерних рис
української трудової
міграції та аналіз способів
надходження міграційного
капіталу в Україну».
1) Презентація та захист
доповіді за наступною
тематикою:
1.
Економіко-соціальні
наслідки
розвитку
світового
ринку
технологій.
2.
Форми
науковотехнічного регулювання у
відкритій економіці.
2) Робота в малих творчих
групах над питанням:
«Участь України в
сучасних проектах МНТС»
( кожна група наводить
свій приклад сучасного

Назва теми

Види робіт

Тема 7. Міжнародні
валютно-кредитні
відносини України

Відвідування
занять;
захист
домашнього
завдання;
обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування

Тема 8. Україна в
світових
інтеграційних
процесах

Відвідування
занять;
захист
домашнього
завдання;
обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування.
Поточна модульна робота

Завдання самостійної
роботи у розрізі тем
діючого проекта МНТС
обов’язково за участю
України).
3) Мозковий штурм на
тему:
«Інструменти
захисту
прав
інтелектуальної власності:
світова практика та реалії
України»
Презентація та захист
доповіді за наступною
тематикою:
1.
Фінансово-кредитна
відкритість
держав
з
трансформаційною
економікою.
2.
Проблема
стабільності гривні.
3.
Механізм
збалансування платіжного
балансу України.
4.
Особливості
зовнішньої заборгованості
України.
5.
Шляхи вирішення
боргової
проблеми
в
Україні.
Презентація та захист
доповіді за наступною
тематикою:
1.
Вплив інтеграції на
соціально-економічний
розвиток країн-учасниць.
2.
Світове
співвідношення
інтеграційних
та
дезінтеграційних процесів.
3.
Характер відносин
між
регіональними
угрупуваннями
в
глобальній економіці.
4.
Передумови
міжнародної інтеграції
України.
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються
із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75
% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання
модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних
причин (наприклад, лікарняний).
 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання
поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням
мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише
під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.

Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин
(наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може
відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним

викладачем.

Політика
зарахування
результатів
http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya

неформальної

освіти:

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через
поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (5 балів); захист
домашнього завдання (3 бали); обговорення матеріалу занять
(3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання
50
самостійної роботи (3 бали); тестування (3 бали); поточна
модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (5 балів); захист
домашнього завдання (3 бали); обговорення матеріалу занять
(3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання
50
самостійної роботи (3 бали); тестування (3 бали); поточна
модульна робота (10 балів)
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Сума балів за всі
Оцінка за
види навчальної
шкалою
Оцінка за національною шкалою
діяльності
ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного
35-59
FX
складання
Незадовільно з обов’язковим
0-34
F
повторним вивченням навчальної
дисципліни

