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1. Анотація до курсу 

Робоча навчальна програма дисципліни "Міжнародна економіка" є 

складовою частиною нормативно-методичного забезпечення навчального 

процесу для підготовки спеціалістів спеціальності 071 «облік і оподаткування». 

Зміст програми передбачає лекції, практичні завдання, самостійну роботу. 

Форма семестрового контролю – залік. 

 

2. Мета та завдання курсу 

Мета вивчення дисципліни: 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. 

Завдання: 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. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

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; 
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4. Політика курсу 

Для забезпечення високої якості знань необхідно виконувати наступні 

умови: не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; систематично 

брати активну участь у освітньому процесі; чітко й вчасно виконувати навчальні 

завдання; брати активну участь у науково-дослідній роботі студентів; виключати 

мобільний телефон під час занять і під час контролю знань; вчасно виконувати і 

здавати завдання для самостійної роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; 

дотримуватись академічної доброчесності. 

 

5. Структура курсу 
 

ЛЕКЦІЇ 

1. Міжнародна економічна система 

2. Міжнародна економічна діяльність 

3. Світовий ринок товарів і послуг 

4. Міжнародні інвестиції 

5. Світовий фінансовий ринок 

6. Міжнародний кредит 

7. Світова валютна система 

8. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс 

9. Світовий ринок праці та міжнародна трудова міграція 

10. Міжнародна економічна інтеграція 

11. Глобалізація і. економічний розвиток 

12. Інтеграція України у світову економіку 
 

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ 

1. Міжнародний поділ праці, особливості розвитку на сучасному етапі 

2. Світове господарство як глобальна цілісна система, основні риси та структура 

3. Види і методи міжнародної торгівлі. Ціноутворення у міжнародній торгівлі 

4. Міжнародний інвестиційний ринок. Форми міжнародних інвестицій 

5. Світовий фінансовий ринок. Міжнародний ринок цінних паперів, облігацій, 

фінансових деривативів 

6. Форми міжнародного кредитування 

7. Поняття валюти та її види. Конвертованість валюти: паритет, курс та його режим, 

ліквідність 

8. Форми міжнародних розрахунків. Платіжний баланс, методологія складання 

9. Світовий ринок праці та міжнародна трудова міграція 

10. Міжнародна економічна інтеграція 

11. Глобалізація світової економіки 

12. Інтеграція України у світову економіку 

 

6. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Технічні засоби навчання. 

Дистанційна платформа Google classroom. 
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7. Система оцінювання та вимоги 

 Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 
 

Рейтингова шкала 

 
Інституційна шкала 

5 відмінно 

4 добре 

3 задовільно 

  2 незадовільно 

 

 Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 

балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 

 

8. Рекомендовані джерела інформації 

 

1. 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.. 

2. Зовнішньоекономічна  діяльність: Навчальний посібник/За ред. Козака Ю.Г., 

Логвінової Н.С.- К.: Освіта України, 2012. - 300с 

3. Міжнародна економіка: Підручник / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка 

/ А.П. Румянцев (за ред.). — 3.вид., перероб. і доп. — K.: Знання, 2006. 
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