1.
Відомості про викладача, який викладає навчальну
дисципліну
Ковальчук Світлана Ярославівна, доцент, кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки, електронна адреса: koval4uk@vsau.vin.ua
2.
Опис навчальної дисципліни
ОК 18. Міжнародна економіка
кількість кредитів ЄКТС – 4;
кількість годин – 120 годин, у тому числі 58 аудиторних годин, 62
години самостійна робота;
3.
Час і місце проведення навчальної дисципліни
Термін викладання – один семестр, 4 семестр.
4.
Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми
Міжнародна економіка належить до обов’язкової компоненти
навчальної дисципліни, освітній компонент циклу загальної підготовки;
- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані
з
таких
дисциплін
(пререквізитів):
«Економіка
підприємства»,
«Макроекономіка», «Міжнародна торгівля».
основні
положення
навчальної
дисципліни
мають
застосовуватися при вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Управління
міжнародною конкурентоспроможністю підприємств».
5.
Характеристика навчальної дисципліни
5.1. Призначення навчальної дисципліни
Освітня компонента «Міжнародна економіка» спрямована на отримання
здобувачами знань та умінь з основ міжнародної економіки, що сприятиме
формуванню у здобувачів уміння орієнтування в системі джерел міжнародної
економіки, здійснення аналізу та узагальнення вивченого матеріалу, уміння
аналізувати сучасний стан міжнародних економічної діяльності та оцінювати
перспективи його розвитку, правильно застосовувати здобуті знання в
практичній діяльності. Також надати економічну освіту в галузі підприємництва,
торгівлі із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання.
Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі
економіки та підприємництва, передбачаючи різні можливості зайнятості і кар’єри,
що направлені на здобуття студентом економічних знань; подальшого професійного
зростання.
5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни
Мета викладання навчальної дисципліни – надати студентам знання
та вміння, що створюють необхідне методологічне, організаційне та правове
підґрунтя для здійснення фахової підготовки у галузі підприємництва
торгівлі та біржової діяльності, що завбачує здатність розв’язувати складні
задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі
навчання, що передбачає відповідності програмним компетентностям.
5.3. Задачі вивчення дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен
сформувати такі програмні компетентності:
Інтегральні компетентності - здатність розв’язувати складні
спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної
та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування
теорій та методів організації і функціонування підприємницьких,
торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та
невизначеністю умов.
Загальні компетентності:
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК 7. Здатність працювати в команді.
ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
ЗК 9. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського
(вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
спеціальні (фахові) компетентності:
СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи,
інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування
підприємницьких, торговельних і біржових структур.
СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових
відносин.
СК 4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур.
СК 5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг
в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.
СК 6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог
нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та
біржової діяльності.
програмні результати:
РН1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і
біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в
професійних цілях.

РН 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та
вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності.
РН 4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні
технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у
сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
РН 5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку
інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
РН 6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної
взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей.
РН 7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної
діяльності та брати відповідальність за результати.
РН 8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та
реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного
середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
РН 9. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як
демократичної, соціальної і правової держави.
РН 10. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі
етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.
РН 11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого
використання на практиці.
РН 12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування
управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких,
торговельних і біржових структур.
РН 13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових
відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та
біржових структур.
РН 14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності.
РН 15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
РН
16.
Знати
нормативно-правове
забезпечення
діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати його
на практиці.
РН 17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати
проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх
впливів.
РН 19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної
організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних

та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих
правових норм.

№ тижня

5.4. Зміст навчальної дисципліни
Зміст навчальної дисципліни передбачає набуття студентами
компетенцій, які мають бути сформовані в ході безпосередньої (аудиторні
заняття) або опосередкованої взаємодії з викладачем (СРС, робота з
літературою, програмний і мультимедійний супровід тощо). У результаті
вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:предмет, метод та
джерела навчальної дисципліни «Міжнародна економіка»; діючі міжнародні
нормативно-правові акти;організаційні основи міжнародного руху чинників
виробництва; уміти:орієнтуватися в системі джерел міжнародної економіки, що
регулюють відносини в галузі міжнародного економічного співробітництва;
узагальнювати практику регулювання міжнародних торговельних відносин, та
робити відповідні висновки за результатами узагальнення;пропагувати та
тлумачити особливості сучасних інтеграційних процесів України в міжнародну
економічну систему та питання щодо регулювання відносин в галузі
міжнародного економічного співробітництва.
5.5. План вивчення навчальної дисципліни

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Тема 10 Міжнародна інтеграція та спеціалізація
Тема 11. Міжнародні виставки ярмарки
Тема 12. Міжнародний маркетинг
Тема 13. Міжнародна логістика
Тема 14. Міжнародний туризм
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6.
Самостійна робота студента
Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння навчальним
матеріалом у вільний від обов'язкових занять час.
№
з/п
1

Графік самостійної роботи
Вид самостійної роботи
Години
Термін
виконання
Підготовка до практичних занять
20
щотижнево

2

Підготовка рефератів

22

3

Виконання індивідуальних
завдань
Розрахунки та дослідження з
використанням комп‘ютера
Разом

12

4

8
62

4 рази в
семестр
3 рази в
семестр
2 рази в
семестр
-

Форма та метод
контролю
Усне та письмове
(тестове)
опитування
Усний захист
Усне опитування
Усний захист
-

7. Список основної та додаткової літератури
Основна література
1.
Міжнародна торгівля с/г продукцією [ навч.пос.] / Калетнік Г.М.,
Мазур А.Г. Ковальчук С.Я. – Вінниця. : ЕдельвейсК, 2013. – 342 с. (Розділ 5)
2.
Міжнародна
економіка
нав.пос./
за
ред..Козака
В.С.Варшава,2016,345с.
3.
Офіційний сайт Європейського Союзу [Електронний ресурс]. Режим
доступу[http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-20142020/index_en.htm]
4.
Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
(Розділ V. Економічне та галузеве співробітництво. Глава 17. Сільське
господарство та розвиток сільських територій.) - [Електронний ресурс]. Режим доступу [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984 011]
5.
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від
16.04.1991 р. N 959-ХІІ / Верховна Рада України //Відомості Верховної Ради
України. – 1991. - № 91. – Ст.377 . – (Бібліотека офіційних видань).
6.
Дудар В. Організаційно-економічні засади формування аграрного
ринку конкурентоспроможної продукції [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : www.library.tane.edu.ua/images/nauk_vydannya/2MEd7T. рdf
7.
Еволюція Спільної Аграрної Політики ЄС: наслідки для України
// Інститут Економічних досліджень та Політичних консультацій. Німецька
консультативна група при Уряді України. - Режим доступу: http://ier.kiev.ua7.
8.
Експортна стратегія України (“дорожня карта” стратегічного
розвитку торгівлі) на 2017—2021 роки// розпорядження Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2017 р. № 1017-р. - [Електронний ресурс] - режим
доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-eksportnoyi-strategiyi-

ukrayini-dorozhnoyi-karti-strategichnogo-rozvitku-torgivli-na-20172021-roki
9.
Звіт про виконання угоди про асоціацію між Україною та
Європейським союзом в 2020 році. - [Електронний ресурс] - режим доступу:
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/pro-vikonannya-ugodipro-asotsiatsiyu-mizh-ukrainoyu-ta-evropeyskim-soyuzom-za-2017-rik.pdf
10. Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики
України до 2030 року - від 28.02.2019 року №2697-V111[Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index
11. Офіційний сайт Європейського Союзу [Електронний ресурс]. Режим доступу [http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-20142020/index_en.htm]
12. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (Розділ
V. Економічне та галузеве співробітництво. Глава 17. Сільське господарство та
розвиток сільських територій.) - [Електронний ресурс]. - Режим доступу
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984 011]
13. Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Навч. посіб. / [За
заг. ред. А.І. Кредісова; Пер. з рос. Н. Кіт, К. Серажим] — К., 2016. — 448 с.
14. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств:
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Контроль і оцінка результатів навчання
Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами
контрольних заходів: поточний контроль - загальна відповідність заявленим
компетентностям за результатами лабораторних занять - 60 балів (усний
контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему та ін.,
індивідуальні завдання, розв’язування задач та ін.); рубіжний контроль
(колоквіум у формі тестування) - 10 балів; підсумковий контроль, (екзамен в
усній або тестовій формі) - 30 балів. Разом: 100 балів. Якщо здобувач
протягом семестру за підсумками поточного та рубіжного контролів набрав
(отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної дисципліни
(менше 35 балів), то він до заліку не допускається. Крім того, обов’язковим
при мінімальній кількості балів за підсумками поточного та рубіжного
контролів є виконання студентом підсумкової контрольної роботи
(колоквіуму).
Визнання результатів набутих у неформальній/інформальній освіті
здійснюються до початку семестру, у якому згідно з навчальним планом
передбачено опанування освітнього компонента.
9.
Політика навчальної дисципліни
Дисципліна передбачає індивідуальну та групову роботу. Середовище в
аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.
Відвідування лекційних та практичних занять є обов’язковим.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у
встановлений термін. Відпрацювання пропущених занять є обов’язковим
незалежно від причини пропущеного заняття, здобувач презентує виконані
завдання під час консультації викладача. Під час роботи над індивідуальними
завданнями, розв’язуванням задач не допустимо порушення академічної
доброчесності. Презентації та виступи мають бути авторськими та
оригінальними.
Активізація участі студентів на практичному занятті під час
опитування, відвідування лекційних занять, ініціативність студентів в
обговоренні дискусійних тем, своєчасність виконя самостійної роботи,
заохочення студентів до науково-дослідної роботи.

