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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета курсу «Міжнародна економіка» полягає в поглибленому освоєнні загальних 

закономірностей розвитку міжнародної економіки на етапі її трансформації та глобалізації, 
вивченні особливостей основних форм міжнародних економічних відносин, механізму 
входження України до світового господарського простору. 

Завдання курсу «Міжнародна економіка» зводяться до одержання студентами знань 
загальнотеоретичного і частково практично-прикладного характеру. Після опанування 
студентами курсу «Міжнародна економіка» вони оволодіють основами вивчення основних 
рис сучасних світогосподарських процесів та специфіки їх впливу на розвиток економіки 
України. Поряд з цим, студенти вивчають практику регулювання цих процесів на 
національному, регіональному та інтернаціональному рівнях, розв'язують прикладні 
завдання щодо варіантів використання форм міжнародних економічних відносин для 
інтенсифікації національної економіки. 

Навчальна дисципліна формує такі міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, що 
передують: економічна історія, політична економія; дисципліни, що забезпечуються: 
регіональна економіка, економіка підприємства,  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 
вищої освіти компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньої 
програми «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

Інтегральна компетентність (ІК). Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 
завдання та практичні проблеми у сфері обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в процесі 
професійної діяльності, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і 
характеризується комплексністю й невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК 1. Здатність вчитися та бути готовим до засвоєння та застосування набутих знань 
ЗК 4. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 
ЗК 11.Здатність презентувати результати проведених досліджень. 
Спеціальні (фахові) компетентності (СК):  
СК 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. 

СК 6. Здатність проводити аналіз господарської діяльності підприємства та 
фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень. 

 
 



Програмні результати навчання (ПРН): 
ПРН 4. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну 

звітність підприємств, установ, організацій та інтерпретувати отриману інформацію для 
прийняття управлінських рішень. 

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

 
СТРУКТУРА ДИЦИПЛІНИ 

Тема 
Години 

(лекції/ практичні)
Результати 
навчання 

Завдання Оцінювання 

1 семестр 
Модуль 1. Теоретичні основи міжнародної економіки 

Тема 1. 
Міжнародна 
економічна 
система. 
Міжнародна 
економічна 
діяльність 

 
4/2 

Міжнародна 
економічна система: 
сутність та 
структура. 
Міжнародні 
економічні 
відносини. 
Міжнародна 
економічна 
діяльність

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентацій. 
Виконання 
Практичного 
завдання, 
самостійної 
роботи в moodle 

18 

Тема 2. 
Світовий 
ринок товарів 
і послуг 

4/2 Світовий ринок: 
сутність та 
структура. Види і 
показники 
міжнародної 
торгівлі. Основні 
види 
посередницьких 
операцій

17 

Тема 3. 
Інвестиції та 
міжнародне 
виробництво 

4/2 Міжнародна міграція 
капіталу. Сутність та 
форми міжнародного 
руху капіталу. 
Основні теорії руху 
чинників 
виробництва. Прямі 
іноземні та 
портфельні 
інвестиції.

18 

Тема 4. 
Міжнародний 
кредит. 
Міжнародний 
науково-
технологічний 
обмін 

4/2 Суть і функції 
міжнародного 
кредиту. 
Класифікація 
кредитів. Умови 
кредитування. 
Основні напрямки 
кредитування. 

17 

Тест до модуля 1 30 
Разом за змістовим модулем 1 100 

Модуль 2. Міжнародна економічна система, її складові елементи та тенденції розвитку 
Тема 5. 
Світовий 
ринок праці 

4/2 Суть міжнародних 
трудових відносин. 
Співвідношення 
понять: міграція 
населення, 
міжнародна міграція, 
міжнародна міграція 

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентацій. 
Виконання 
Практичного 

18 



трудових ресурсів та 
міжнародна трудова 
міграція

завдання, 
самостійної 
роботи в moodle 

Тема 6. 
Міжнародна 
валютно-
фінансова 
система. 
Міжнародні 
розрахунки 

4/2 Визначення суті 
валюти. Валютний 
курс. Котирування 
валют. Валютний 
паритет. 
Конвертованість 
валют. Валютні зони

17 

Тема 7. 
Міжнародна 
регіональна 
інтеграція.  

4/1 Сутність 
міжнародної 
інтеграції, фактори її 
розвитку і значення. 
Форми міжнародної 
економічної 
інтеграції.

18 

Тема 8. 
Глобалізація 
економічного 
розвитку 

2/1 Глобалізація 
міжнародної 
економіки. 
Суперечливість 
процесу глобалізації: 
прогресивні і 
негативні наслідки

17 

Тест до модуля 2 30 
Разом за змістовим модулем 2 100 
Всього за навчальну роботу                           Rнр = (0,7 (R1зм + R2зм) : 2 70 
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). Курсові роботи, 
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 

90-100 відмінно 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно 

 
 


