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Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 24 год.   

Практичні – 24 год. 

Самостійна робота – 102  год. 

Форма підсумкового контролю Екзамен  

Кафедра Міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоеконо-

мічної діяльності, проспект Науки 9-А, м. Харків , головний 

корпус, ауд. 201. Тел. 38(057)702-18-32 (дод. 3-46) 

https://www.hneu.edu.ua/kafedra-mizhnarodnoyi-ekonomiky-ta-

menedzhmentu-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti/ 

Викладач  Проскурніна Надія Вікторівна, завідувач кафедри міжнародної 

економіки та менеджменту ЗЕД, кандидат економічних наук, 

доцент 

Контактна інформація 

викладача  

E-mail: nadiyaproskurnina@gmail.com 

Telegram: @betelgeu_s_e 

Дні занять Згідно діючого розкладу занять 

Консультації Відповідно до графіку 

Мета навчальної дисципліни – є формування системи знань про об’єктивні закономірності, реальні 

процеси та специфічні особливості розвитку економік країн світу, а також набуття практичних навичок 

щодо аналізу та оцінки ефективності їх міжнародного економічного співробітництва 

Передумови для навчання 

Макроекономіка / Мікроекономіка / Економічна теорія / Економіка України / Світове господарство і 

МЕВ 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Національні економіки у світогосподарському процесі 

Тема 1. Національні економіки та їх взаємодія Тема 2. Класифікація країн у світовій економіці Тема 3. 

Ресурсний потенціал сучасної цивілізації Тема 4. Регіонально-інтеграційна структура країн світу Тема 

5. Глобальний розвиток світової економіки  

Змістовний модуль 2. Стратегії економічного розвитку країн світу  

Тема 6. Економіка розвинених країн Тема 7. Економіка країн з трансформаційною економікою Тема 

8. Економіка країн, що розвиваються Тема 9. Україна у світовому економічному просторі Тема 10. 

Регулювання міжнародної економічної діяльності країн  

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=4657  

РНПД, Технологічна карта, лекції, завдання для 

самостійної роботи, інформаційні матеріали, завдання 

для перевірки знань. 

Рекомендовані джерела 

Основні джерела: 1. Світове господарство і міжнародні економічні відносини [Електронний ресурс] : 

практикум / С. В. Бестужева, В. А. Вовк, С. В. Громенкова [та ін.] ; Харківський національний 

економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (1,44 МБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2019. - 165 с. 2. Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навчальний 

посіб. / С. В. Бестужева. – Х.: Вид. ХНЕУ ім.. С. Кузнеця, 2016. – 266 с. 3. Економіка зарубіжних країн 

: Навч. посіб. / Київ. нац. екон. ун-т; [Редкол.: Д.Г.Лук’яненко (голова) та ін.] – К.: ЦУЛ, 2005. – 305 с. 

4. Економіка зарубіжних країн. Навчальний посібник/ За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, К.І. 

Ржепішевського. – Київ: ЦУЛ, 2011. – 352 с. 5. Економіка зарубіжних країн: Навч. посібник. Видання 

4-е, перероб. та доп. / [Козак Ю.Г.,  Ковалевський  В.В.,  Лебедева С.Н.,  Бикова М.Є., Логвінова Н.С., 

Воронова О.В.] – Київ: «Центр учбової літератури», 2013. – 292 с. Допоміжні джерела: 6. Міжнародні 
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економічні відносини : підручник / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, Л.П. Кудирко та ін. ; за заг. ред. А.А. 

Мазаракі, Т.М. Мельник. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 612 с. 7. Козак Ю. Г. Міжнародна 

економіка: в питаннях та вiдповiдях [текст] підруч. / Ю. Г. Козак. – К.: Центр учбової літератури, 2017. 

– 228 с. 8. Міжнародні економічні відносини : навчальний посібник / За ред.С. О. Якубовський, Ю. О. 

Ніколаєв . – Одеса : Видавництво Одеського університету, 2015 . – 304 C. 9. Валіулліна З. В. Економіка 

та інформаційна безпека зарубіжних країн : навч. посібник / З. В. Валіулліна.– Рівне : Волинські 

обереги, 2017. – 276 с. 10.Офіційний сайт бібліотекі ООН: https://www.un-ilibrary.org/economic-and-

social-development/world-economic-situation-and-prospects-wesp_720b4d75-en 11. Електронні статистичні 

бази даних міжнародних організацій: Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Організації 

Об’єднаних Націй, Світової Організації Торгівлі. 

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання включає: поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних та лабораторних занять, успішність студента з дисципліни оцінюється сумою 

набраних балів (максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту складати іспит, – 

35 балів); модульний контроль, що проводиться з урахуванням поточного контролю у вигляді 

письмової контрольної роботи; підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі іспиту 

відповідно до графіку навчального процесу (максимальна кількість – 40 балів, мінімальна  кількість, 

що зараховується,  –  25  балів). Більш детальна інформація наведена у технологічній карті навчальної 

дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Лекції (активна робота) 8 

Практичні заняття (активна робота)   16 

Тести 16 

Поточні КР  6 

Індивідуальне опитування 8 

Есе 6 

Екзамен 40 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Під час вивчення даної дисципліни обов’язковим є дотримання політики академічної доброчесності, не 

допускається пропуск занять без поважних причин. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, 

форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни. 

Силабус затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД «28» 

серпня 2020 р. Протокол №1 

https://www.un-ilibrary.org/economic-and-social-development/world-economic-situation-and-prospects-wesp_720b4d75-en%2011
https://www.un-ilibrary.org/economic-and-social-development/world-economic-situation-and-prospects-wesp_720b4d75-en%2011

