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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Міжнародна економіка відноситься до нормативної дисципліни циклу 

природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, яка формує фаховий 
світогляд майбутніх спеціалістів. Дана дисципліна орієнтована на вивчення системи 
міжнародної економічної діяльності та об’єктивних законів і принципів її розвитку, 
отримання знань щодо умов, форм та методів, основного інструментарію 
міжнародної економічної взаємодії, а також на розвиток умінь та навичок аналізу 
зовнішньоекономічної політики України в процесі інтеграції її в сучасні 
світогосподарські структури.  

 
1. Анотація до курсу 

 
Дисципліну “Міжнародна економіка” підготовлено з урахуванням знання 

студентами базових понять та концепцій, які тісно пов’язані з іншими економічними 
науками: мікро- і макроекономічними, статистикою, фінансами, банківською 
справою, математикою і т. д. В системі наук  місце міжнародної економіки полягає, 
перш за все, в тому, що як теоретична дисципліна вона є ланцюжком, який поєднує 
базові курси макро- і мікроекономіки з прикладними економічними дисциплінами, 
серед яких виділяються економіка світового сільського господарства, державне 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності, міжнародні валютні та фінансово-
кредитні відносини, митне регулювання, міжнародний менеджмент, управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємств тощо. 
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2. Мета та цілі курсу 

 
Мета: формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі міжнародної 
економіки, форм, методів та механізм реалізації міжнародних економічних відносин. 
Цілями вивчення дисципліни є вивчення сутності міжнародної економічної системи та 
закономірностей її розвитку, методів аналізу політико-правого, економічної діяльності; 
набуття знань про регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародну валютну 
систему, методологію міжнародних розрахунків, процеси міжнародної економічної 
інтеграції; набуття вмінь використовувати одержані знання у практичній 
зовнішньоекономічній діяльності України. 

3. Набуття компетентностей 
 

 
Загальні компетентності (ЗК) 

  
ЗК 1 Здатність вчитися та бути готовим до засвоєння та застосування 

набутих знань.  
ЗК 2 Здатність до аналізу та синтезу як інструментарію виявлення проблем 

та прийняття рішень для їх розв’язання на основі логічних аргументів 
та перевірених фактів.  

ЗК 3  Здатність працювати самостійно та в команді з урахуванням вимог 
професійної дисципліни, планування та управління часом. 

ЗК 6 Здатність бути критичним та самокритичним.  
ЗК 7 Здатність до гнучкого мислення та компетентного застосування 

набутих знань в професійній діяльності.  
ЗК 8 Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так 

і письмово 
ЗК 9 Навички використання сучасних інформаційних та комунікаційних 

технологій.  
ЗК 11 Здатність презентувати результати проведених досліджень 

 
Спеціальні (фахові) компетентності (ФК) 

 
ФК 1 Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити 
узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві 
сучасним процесам в економіці. 

ФК 8 Здатність застосовувати та формувати інформаційну підтримку 
управління підприємством з використанням сучасного технічного та 
методичного інструментарію. 

 
4. Програмні результати навчання 

ПРН ЗМІСТ 

ПРН 1. Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, 
законів, причинно-наслідкових та функціональних зв’язків, які 
існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних 
систем.  

ПРН 2. Знати місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової 
та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів 



обліково 
аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, 
економічної і екологічної відповідальності підприємств, установ, 
організацій.  

ПРН 3. Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.  

ПРН 4. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 
статистичну звітність підприємств, установ, організацій та 
інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських 
рішень.  

ПРН 5. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, 
аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.  

ПРН 6. Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, 
аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств, 
установ та організацій різних форм власності, організаційно-правових 
форм господарювання та видів економічної діяльності.  

ПРН 7. Знати механізм функціонування бюджетної і податкової систем 
України та враховувати її особливості з метою організації обліку та 
формування звітності на підприємствах.  

ПРН 8. Обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з використанням 
обліково-аналітичної інформації та розуміти організаційно-
економічний механізм управління підприємством.  

ПРН 9. Використовувати теоретичні, організаційні та методичні засади 
аудиту. 

ПРН 10. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових 
ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні держави та 
підприємств різних організаційно-правових форм власності.  

ПРН 11. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні 
технології для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування.  

ПРН 12. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних 
умовах господарювання та демонструвати розуміння його ринкового 
позиціонування.  

ПРН 13. Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математики в 
обсязі, необхідному для застосовування економіко-математичних 
методів у обраній професії.  

ПРН 14. Демонструвати навички володіння загальнонауковими та 
спеціальними методами дослідження економічних явищ і процесів на 
підприємстві.  

ПРН 15. Володіти та застосовувати знання іноземної мови для формування 
ділових паперів і спілкування у професійній діяльності.  

ПРН 16. Вміти працювати як самостійно, так і в команді. Проявляти 
самостійність і відповідальність у роботі, професійну повагу до 
етичних принципів, демонструвати повагу до індивідуального та 
культурного різноманіття.  

ПРН 17. Аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку на 
національному та міжнаціональному рівнях з урахуванням 
професійного світогляду 



 

5. Розподіл годин 

Вид заняття лекції практичні заняття самостійна 
робота 

К-сть годин 
 

30 30 90 

 
СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/ 

практичні/ 
самостійні 

роботи) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

3 семестр 
Модуль 1. Міжнародна економіка: базові поняття, теорія і 

господарська практика 
50 

Тема 1. 
Міжнародна 
економічна 
система 

 
2/2/6 

 

Знати:  
суть та структуру 
міжнародної економіки;  
міжнародні економічні 
відносини як економічну 
категорію, основні їх 
поняття та форми; 
суть міжнародної 
торгівлі, види та 
показники світової 
торгівлі, державне 
регулювання міжнародної 
торгівлі та послуг 

Вміти:  
аналізувати стан світової 
та української економіки 
на фоні глобальної 
господарської системи; 
визначати рівень розвитку 
зовнішньоекономічної 
діяльності України та 
пропонувати власні 
погляди щодо проблем та 
перспектив 
господарського розвитку; 
визначати механізм 
регулювання міжнародної 
торгівлі  

Підготовка до 
лекцій 
(попереднє 
ознайомлення з 
презентацією 
та лекцією в  
eLearn). 
Виконання 
завдання на 
практичних 
заняттях (в 
групі  та 
самостійно).  
Виконання 
самостійної 
роботи (в 
малих групах, 
самостійно, 
eLearn). 
Підготовка та 
написання 
модульної 
контрольної 
роботи 
(тестова - в 
eLearn). 

Виконання 
та здача 
індивідуальн
их завдань. 
 
Модульна 
тестова 
робота в 
eLearn. 
 
Самостійна 
робота – 
відповідно 
до завдань в 
eLearn. 

 
 

Тема 2. 
Міжнародна 
економічна 
діяльність 

 
 

2/2/6 

Тема 3. 
Світовий 
ринок товарів і 
послуг 

 
4/4/12 

Модуль 2. Форми міжнародних економічних відносин 
Тема 4. 
Світовий 
фінансовий 
ринок 

 
2 

Знати: 
механізм функціонування 
міжнародних фінансових 
ринків;  
міжнародний фінансовий 
ринок як систему 
ринкових відносин; 

Підготовка до 
лекцій 
(попереднє 
ознайомлення з 
презентацією 
та лекцією в  
eLearn). 

Виконання 
та здача 
індивідуальн
их завдань. 
 
Модульна 
тестова 

Тема 5. 
Прямі 
інвестиції та 

 
 



міжнародне 
виробництво 

види та економічні ефекти 
прямих іноземних 
інвестицій, стан та 
проблеми іноземного 
інвестування в Україні; 
форми міжнародного 
кредиту, міжнародний 
кредит та його роль в 
міжнародних економічних 
відносинах, 
співробітництво України з 
міжнародними 
фінансовими 
організаціями; 
сутність та основні риси 
світового ринку праці, 
розуміти проблеми 
світового ринку праці; 
сутність і особливості 
міжнародної міграції 
робочої сили; 
поняття світової валютної 
системи, її елементів, 
етапи розвитку світової 
валютної системи та 
міжнародних фінансових 
організацій; 
сутність та умови 
міжнародних розрахунків, 
види платежу, форми та 
засоби розрахунків; 
поняття про платіжний 
баланс, принципи його 
формування та порядок 
складання в Україні; 
сутність, основні форми, 
особливості, причини та 
наслідки міжнародної 
економічної інтеграції, 
участь України в 
інтеграційних процесах; 
основні ознаки процесу 
глобалізації сучасного 
світового господарства; 
передумови та цілі 
інтеграційного процесу, 
форми міжнародної 
економічної інтеграції, 
процедуру та критерії 
вступу до ЄС 
Вміти: 
аналізувати інвестиційний 
сектор (ринок цінних 
паперів) та його 
інструменти; 

Виконання 
завдання на 
практичних 
заняттях (в 
групі  та 
самостійно).  
Виконання 
самостійної 
роботи (в 
малих групах, 
самостійно, 
eLearn). 
Підготовка та 
написання 
модульної 
контрольної 
роботи (тестова 
- в eLearn). 

робота в 
eLearn. 
 
Самостійна 
робота – 
відповідно 
до завдань в 
eLearn. 
 

 

Тема 6. 
Міжнародний 
кредит 

 
 
 

Тема 7. 
Світовий 
ринок праці  

 
 

Тема 8. 
Міжнародна 
трудова 
міграція 
 

 
 

Тема 9. 
Світова 
валютна 
система 

 
 

Тема 10. 
Міжнародні 
розрахунки 
 

 
 

Тема 11. 
Платіжний 
баланс та 
макроекономіч
на рівновага 
 

 
 

Тема 12. 
Міжнародна 
регіональна 
інтеграція 
 

 
 

Тема 13. 
Глобалізація 
економічного 
розвитку. 

 
 

Тема 14. 
Інтеграція 
України у 
світову 
економіку 

 
 



виявляти особливості 
здійснення операцій з 
іноземними інвестиціями; 
прогнозувати економічні 
наслідки міжнародного 
руху капіталу, визначати 
оптимальні методи та 
напрями управління 
зовнішнім боргом; 
оцінювати вплив 
міжнародної міграції на 
макроекономічні 
показники національних 
економік; 
аналізувати стан та 
взаємозв’язок 
національних регіональних 
та світових валютних 
систем;  
визначати характеристики 
міжнародних розрахунків 
та фактори, що впливають 
на їх розвиток; 
визначати принципи 
формування та порядок 
складання платіжного 
балансу; 
аналізувати передумови та 
наслідки інтеграційної 
взаємодії, виявляти 
особливості процесів 
регіональної інтеграції; 
виявляти основні наслідки 
глобалізації та глобальні 
проблеми людства: 
аналізувати проблеми 
економічної безпеки 
України, визначати нові 
регіональні напрями 
зовнішньоекономічних 
зв’язків України, виявляти 
переваги та загрози 
лібералізації внутрішнього 
ринку та зовнішньої 
торгівлі України. 

Можливість 
отримання 
додаткових 
балів: 

Додаткові бали можна отримати за підготовку доповіді та 
участь в студентській конференції, публікацію статті 

до 10 балів 

Всього за 3 
семестр 

30/30/90   70 100*0,7 
(максимум 

70 балів) 
Екзамен    30  

Всього за курс 100 
 



 
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 
(в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати повинні 
мати коректні текстові посилання на використану літературу 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 
деканом факультету) 

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 
екзаменів заліків 

90-100 Відмінно зараховано 
74-89 Добре 
60-73 Задовільно 
0-59 Незадовільно не зараховано 
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