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Консультації Очні консультації: 6  годин  кожного навчального дня присутності в каб 7. Факультет інформатики, математики та 

економіки. 

Он лайн- консультації: mdpu_grseconom@ukr.net кожного навчального дня  9.00.-12.00. 

 

1.Анотація до курсу 
 

Програму навчальної дисципліни «Світова економіка (М 2 Регіональна економіка)» складено відповідно до освітньої 

програми «Економіка та бізнес». 

«Світова економіка (М 2 Регіональна економіка)»є нормативною дисципліною і засвоєння основних тем курсу 

повинно надати майбутнім фахівцям ґрунтовні знання з формування системи знань з міжнародних економічних 

відносин, форм і методів і основного інструментарію міжнародної економічної діяльності, практики здійснення 

міжнародної діяльності та проходження даних процесів в Україні. Даний курс спирається на вивчення політичної 

http://fim.mdpu.org.ua/fakultet-informatiki-matematiki-ta/kafedra-ekonomiky-ta-gotelno-restorannogo-biznesu/sklad-kafedry/bilyayev-sergij-sergijovich/


економії і мікроекономіки, макроекономіки, історії економічних вчень та інших дисциплін.  Контроль за видами 

діяльності студентів здійснюється шляхом поточного оцінювання знань, періодичним контролем за тестами. 

За результатами суми балів, набраних за два модуля, періодичні контрольні точки , виставляється підсумкова оцінка 

за національною, 100-бальною шкалами і ECTS. 

 

 

2. Мета та цілі курсу 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Світова економіка» є формування системи знань та практичних навичок з 

міжнародної економіки, умов, форм, методів та основного інструментарію міжнародної економічної діяльності, 

механізму участі окремої країни на світовому ринку товарів та послуг. Обґрунтування, систематизація та узагальнення 

законів та закономірностей, умов, принципів, процесів розвитку світового господарства та їх вплив на розвиток 

економіки національного господарства, регіональних об’єднань країн світу. 

Основними цілями є вивчення сутності і тенденцій інтернаціоналізації економіки, форм, методів, суб’єктів і рівнів 

міжнародної економічної діяльності, принципів і середовища її розвитку, практики здійснення та механізмів 

регулювання; набуття вмінь аналізувати й оцінювати світогосподарські явища та процеси у контексті національних 

інтересів України. 

3. Формат курсу 
Очний (offline) та Дистанційний (online, MOOC) - курс без очної складової. 

Перелік компетентностей, які набуваються під час опанування дисципліною: 

 

Спеціальні компетентності: 

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і 

процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію. 

СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати 

способи їх вирішення. 



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

конкурентоспроможності. 

СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням 

економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків. 

1. Програмні результати навчання: 

РН3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки, 

РН4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем. 

РН5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття 

управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та 

органами державної влади). 

РН6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до 

фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності. 

РН7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі 

розуміння основних напрямів розвитку економічної науки. 

РН8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач. 

РН9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, 

напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 

РН12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

РН13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, 

збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники. 

РН21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних 

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

 

4. Результати навчання 

Після вивчення дисципліни «світова економіка (м 2 регіональна економіка)» студенти повинні: 



знати: - загальні основи функціонування світового господарства; закономірності взаємодії національних економік і 

міжнародних економічних організацій в сфері зовнішньої торгівлі; міжнародні переміщення факторів виробництва; 

механізми фінансування і формування світової економічної системи; проблеми інтеграції України в світове 

господарство 

 вміти: характеризувати розвиток міжнародної економіки; узагальнювати інформації про форми, види, засади, методи 

здійснення зовнішньоекономічних зв’язків вітчизняними підприємствами; аналізувати основні процеси і явища 

економічного розвитку світового господарства; опанувати урядові рішення з питань зовнішньоекономічної діяльності з 

точки зору об’єктивності, ефективності і соціально-економічних наслідків; відображати зовнішньоекономічну політику 

України. 

 

5. Обсяг курсу 

«Економіка праці та інноваційна діяльність» 

Вид заняття лекції практичні заняття самостійна робота 

Кількість годин 16 14 150 

 

6. Ознаки курсу: 

Рік викладання семестр спеціальність Курс,  

(рік навчання) 

обов’язкова\вибірковий 

2020 3 «Економіка та бізнес» 2 о 

 

7. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Технічні засоби навчання: комп`ютер, проектор. 



Програмні засоби: презентація лекцій, яка містить текстові та графічні матеріали. 

Роздатковий матеріал для вирішення економічних задач, ситуацій. 

8. Політики курсу 

Жодні форми порушення академічної доброчесності. Студент зобов’язаний відпрацювати всі пропущені лабораторні, 

практичні або семінарські заняття протягом двох тижнів. Невідпрацьовані заняття (невиконання навчального плану) є 

підставою для недопущення студента до підсумкового контролю («Положення про бально-накопичувальну систему 

оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені 

Богдана Хмельницького»). 

Студент, який навчається стабільно на «відмінні» оцінки і саме такі оцінки має за періодичні контролі, накопичує 

впродовж вивчення навчального курсу 90 і більше балів, має право не складати екзамен з даної дисципліни («Положення про 

бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному 

педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького»). 

 

9. Схема курсу 

Тиж. / 
дата / 

год. 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) / 

Формат 

Матеріали Література 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

4 акад. 

год.  

Тема№1. Світове господарство і 

міжнародна економічна система 

Лекція, 

F2F 

Презентація 1. Козак Ю.Г., 

Логвінова Н.С., 

Батанова Т.В. 

Зовнішньоекон

омічна 

діяльність 

підприємств: 

сучасні 

особливості 

функціонуванн

я та аналізу 

Передивитись 

презентацію 

2 год 

2 бали  



розвитку. - 

Одеса: 

Одеський 

національний 

економічний 

університет, 

2012. -, 182 с.   

 

Практичне 

заняття 

Роздатковий 

матеріал 

http://www.n

buv.gov.ua/ 

Виконання завдання 

2 год 

6 балів  

4 акад. 

год. 

Тема №2. Інтернаціоналізація економічного 

розвитку і міжнародний поділ праці. 

Лекція 

F2F 

Презентація 

 

http://www.n

buv.gov.ua 

Передивитись 

презентацію, 

2 год 

2 бали  

Практичне 

заняття 

Роздатковий 

матеріал 

 

http://www.n

buv.gov.ua v  

Виконання завдання 

2 год 

6 балів  

6 акад. 

год. 
 

Тема №3. Середовище міжнародної 

економічної діяльності 

Лекція 

F2F 

Презентація 

 

http://www.n

buv.gov.ua 

Передивитись 

презентацію, 
4 год 

2 бали  

Практичне 

заняття 

Роздатковий 

матеріал 

Виконання завдання 

2 год. 

6 

4 акад. 

год. 

Тема №4. Міжнародна торгівля  Лекція 

F2F 

Презентація 

 

 

http://www.n

buv.gov.ua v 

Передивитись 

презентацію, 
2 год 

2  

https://pidruchniki.com/72420/ekologiya/metodi_analizu_otsinyuvannya_rizikiv
https://pidruchniki.com/72420/ekologiya/metodi_analizu_otsinyuvannya_rizikiv
https://pidruchniki.com/72420/ekologiya/metodi_analizu_otsinyuvannya_rizikiv
https://pidruchniki.com/72420/ekologiya/metodi_analizu_otsinyuvannya_rizikiv
https://pidruchniki.com/72420/ekologiya/metodi_analizu_otsinyuvannya_rizikiv
https://pidruchniki.com/72420/ekologiya/metodi_analizu_otsinyuvannya_rizikiv


Практичне 

заняття 

Роздатковий 

матеріал 

Виконання завдання 

2 год. 

6 

4 акад. 

год. 

 

Тема №5. Міжнародні інвестиції Лекція 

F2F 

Презентація 

 

http://www.n

buv.gov.ua 

Передивитись 

презентацію, 
2год 

2  

Практичне 

заняття 

Роздатковий 

матеріал 

Виконання завдання 

4 год. 

6 

8 акад. 

год. 

 

Тема №6. Міжнародний кредит Лекція 

F2F 

Презентація 

 

http://www.n

buv.gov.ua 

Передивитись 

презентацію, 
4 год 

2  

Практичне 

заняття 

Роздатковий 

матеріал 

Виконання завдання 

4 год. 

6 

 

10. Система оцінювання та вимоги 

Форма контролю 3 семестр – іспит.  

30 балів – письмовий модульний контроль (ПМК), що містить питання змістовних модулів дисципліни, в тому 

числі тем самостійної роботи. 

20 балів – поточний контроль. (згідно академічного журналу) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 



За семестр з курсу дисципліни проводяться два періодичні контролі (ПКР), результати яких є складовою результатів 

контрольних точок першої (КТ1) і другої (КТ2). Результати контрольної точки (КТ) є сумою поточного (ПК) і 

періодичного контролю (ПКР): КТ = ПК + ПКР. Максимальна кількість балів за контрольну точку (КТ) складає 50 балів. 

Максимальна кількість балів за періодичний контроль (ПКР) становить 60% від максимальної кількості балів за 

контрольну точку (КТ), тобто 30 балів. А 40% балів, тобто решта балів контрольної точки, є бали за поточний контроль, 

а саме 20 балів. 

11. Рекомендована література 

Основна 

1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості ВР України, №1697 від 14.10.2014 р.  

2. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості ВР України, №11026 від 15.04.2014 р.  

3. Закон України «Про інноваційну діяльність» // Відомості ВР України, від 04.09.2016 р.  

4. Закон України «Про авторське право і суміжні права» // Відомості ВР України, від 25.12.2016 р.  

5 Дэниелс Джон Д., Радеба Ли X. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. / Академия 

народного хозяйства; Высшая школа международного бизнеса / Л.И. Евенко (общ.ред.и вступ.ст.). — М.: Дело Лтд, 

1994. 

 6. Киреев А. Международная экономика. В 2-х ч. — М.: Международные отношения, 1998. — Ч. I: Международная 

микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов.  

7. Киреев А. Международная экономика. В 2-х ч. — М.: Международные отношения, 1999.– Ч.ІІ: Международная 

макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование. j Учебник для вузов.  

8. Міжнародна економіка: Підручник / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / А.П. Румянцев (за ред.). — 

З.вид., перероб. і доп. — K.: Знання, 2006. 9.Міжнародна економіка: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / 

Київський національний економічний ун-т / А. М.Поручник (ред.) — К.: КНЕУ, 2005.  

10. Міжнародна економіка: Підручник / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / А.П. Румянцев (за ред.). — 

3.вид., перероб. і доп. — K.: Знання, 2006. 



 

Додаткова 

2. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник/За ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С.- К.: Освіта України, 
2012. - 300с. 

3. ИНКОТЕРМС 2010г.Правила ІСС з використання термінів для внутрішньої та міжнародної торгівлі. - Асоціація 

«ЗЕД», 2011, -268 с. 

4. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Батанова Т.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: сучасні особливості 

функціонування та аналізу розвитку. - Одеса: Одеський національний економічний університет, 2012. -, 182 с.   
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Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

1. Адміністративно-управлінський портал // www.aup.ru  

2. Нормативні акти України // www.nau.kiev.ua  

3. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України // www.rada. dok. ru  

4. Централізована база даних про емітентів цінних паперів // www.istor. com. ua. 

5. АМА – Американська асоціація маркетингу (www.amie.com/arf)  

6. United Nation (www.un.org) – статистична та інша інформація про членів ООН (демографічна, соціальна, 

економічна тощо).  

7. World Bank (www.worldbank.org) – джерело інформації про більш ніж 200 країн та регіонів. 
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