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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Економіка зарубіжних країн 
Викладач (-і) Когут-Ференс Оксана Ігорівна 
Контактний телефон викладача 0972955773 
E-mail викладача oksana.kohut_ferens@pnu.edu.ua 
Формат дисципліни Очна, заочна 
Обсяг дисципліни 90 годин 
Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php? 

Консультації Дистанційні консультації: 1,5 години у четвер, 
10.10,Moxtra 447606844 
 

2. Анотація до навчальної дисципліни 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є природа та основні особливості міжнародних 
економічних відносин як ключової складової сучасного світового господарства. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування ґрунтових знань про природу 

міжнародних економічних відносин, їх історію розвитку та специфіку функціонування у різні 
історичні періоди. 

Основними цілями вивчення дисципліни є формування загальних теоретичних знань 
щодо об’єкту та суб'єкту міжнародних економічних відносин, їхньої ролі в світовій  
глобальній системі, дослідження історії виникнення міжнародних економічних відносин.  
 

4. Загальні і фахові компетентності 
Загальні компетентності: знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності. 

Фахові компетентності: здатність виокремлювати характерні ознаки та тенденції розвитку 
світового господарства, особливості реалізації економічної політики та світових 
інтеграційних/дезінтеграційних процесів, в тому числі та євроатлантичної інтеграції; 
здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, технології і методи у 
сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, застосовувати 
теоретичні знання щодо функціонування та розвитку міжнародних економічних відносин. 

5.Програмні результати навчання 
-  Систематизувати й упорядкувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у 

світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних 
факторів на них; формувати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням 
особливостей національного і  міжнародного середовища. 

- Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси і тенденції глобального розвитку, 
механізми і інструменти реалізації економічної політики та світових 
інтеграційних/дезінтеграційних процесів, в тому числі та євроатлантичної інтеграції. 

- Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, 
сучасні теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних 
проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами і послугами, міжнародного руху 
капіталу, міжнародних валютно-фінансових  і кредитних відносин, мобільності 
людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій. 

- Обгрунтувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм міжнародних 
економічних відносин  на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 

6. Організація навчання 
Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття  Загальна кількість годин  
Лекції 12 



семінарські заняття/практичні/лабораторні 18 
самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 
Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 
Нормативний/ 
вибірковий 

Перший 292 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

 

Перший Нормативний 

Тематика навчальної дисципліни 
Тема Кількість годин 

Лекція заняття самостійна 
робота 

Тема 1. Міжнародні економічні відносини як 
навчальна дисципліна і економічна 
категорія. Місце ПНУ ім. Василя Стефаника 
у системі підготовки фахівців: путівник 
студента, як ключовий провідник на шляху 
до здобуття професійних навичок. 

2 2 10 

Тема 2. Міжнародні економічні відносини в 
системі світового господарства. 
 

2 2 15 

Тема 3. Міжнародні торгівельні відносини. 
 

2 4 20 

Тема 4. Міжнародна торгівля послугами. 
 

2 2 5 

Тема 5. Міжнародний рух капіталу. 
 

2 2 5 

Тема 6.Світова валютна система і валютні 
відносини. 

2 4 5 

7. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання курсу Участь в роботі впродовж семестру/іспит 50 

балів /50 балів. 
 

Вимоги до письмової роботи На кожне практичне заняття ви повинні 
виконати зазначене завдання (див. 
календарний план). Завдання має бути 
виконано самостійно, плагіат заборонений. 
Оцінюється якість та оригінальність 
запропонованого вами підходу. Завдання 
повинно бути присутнє на семінарі із 
відповідної теми. Воно може бути оцінено 
максимум у 5 балів.  
Термін виконання завдання обмежується 
терміном розгляду теми на практичному 
занятті. 

Семінарські заняття Максимальна оцінка - 50 балів   
Умови допуску до підсумкового 

контролю 
Виконання 50 % завдань 

Підсумковий контроль Іспит,  усна форма здачі, білет передбачає три 
описові питання 

8. Політика курсу 



Неприпустимі плагіат та списування. 
Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання теми, а 
також виконання завдання із теми. 
Студент індивідуальної форми навчання повинен скласти тести і тільки тоді буде допущений 
до написання залікової роботи.  
Обов’язковим є для отримання позитивної оцінки відвідування більш 50% занять та 
виконання самостійної роботи.  

9.Рекомендована література 
1. Krugman P., Obstfild M., Melitz M. International Economics: Theory and Policy – Pearson 

Education, 2014– 487 p. 
2. Рут Ф., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції / Пер. з англ. – К.: Основи, 

1998. – 743 с.  
3. Філіпенко А., Будкін В., Бутенко О. та ін. Міжнародні економічні відносини – К.: 

Либідь, 1992. – 191 с.  
4. Романчиков В., Романенко І. Міжнародні економічні відносини – К.: Центр учбової 

літератури, 2008. – 254 с. 
5. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 2000. –     241 с. 
6. Міжнародна економіка: Підручник / А. Румянцев, Г. Климко, В. Рокоча та ін.; за ред. 

А.П. Румянцева. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2004 
7. Савельєв Є. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник 

/ за. ред. О. А. Устенка. – Т.: Економ. думка, 2001. – 504 с. 

8. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: підручник. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К. : 
Знання, 2008. — 622с. 

9. Школа І.М., Козменко В.М., Бабінська О.В. Міжнародні економічні відносини: 
підручник для студ. вищих навч. закл. / Чернівец. торг.-екон. ін-т КНТЕУ. — Вид.2., 
переробл. і доп. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. — 544с. 

10. Міжнародні економічні відносини. Система регулювання міжнародних економічних 
відносин. А.С. Філіпенко, І.В. Бураковський, В.С. Будкін та ін.- К.: Либідь, 1994. – 256 
с. 

11. Світова економіка: Підручник /А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, І.О.Рогач та ін. – К.: 
Либідв, 2007. – 640 с. 

 
 
 
 


