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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Галузь знань:  05 Соціальні і поведінкові дисципліни.    

Cпеціальність: 051  Економіка                                                                                                                  

Освітня програма:  Економічна кібернетика 
Статус дисципліни: вибіркова 

Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та  інноваційних технологій  

Кафедра економіки та менеджменту 

Види занять: лекції, семінарські 

Методи навчання: евристичний метод,  пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний 

метод, аналітико-синтетичний метод, метод e-learning  

Форми навчання: денна, дистанційна, заочна 

Розподіл годин за видами робіт 
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Доктор економічних  наук, професор 

 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни −формуванні системи  спеціальних знань з проблем та 
перспективних напрямів функціонування міжнародних економічних процесів майбутніми 

спеціалістами для фундаментальної й спеціальної освіти та практичної діяльності за фахом. 

 
2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» студент повинен:  

– знати зміст та структуру, закони і закономірності функціонування міжнародної 
економічної системи; 

– володіти основними загальнонауковими методами економічного аналізу міжнародного 

руху товарів і послуг; 

– розуміти механізм функціонування світового фінансового ринку; 
- засвоїти принципи міжнародного руху інвестиційного капіталу; 

- знати особливості здійснення міжнародного кредитування; 

- уміти аналізувати сучасні тенденції функціонування світового ринку праці за допомогою 
методів порівняння і групування; 

- володіти методами проведення банківських та валютообмінних операцій у сфері 

міжнародної економічної діяльності;  
- аналізувати платіжний баланс держави; 

- здійснювати різні види економіко-математичного аналізу для визначення глобальних 

тенденцій розвитку світового господарства. 



Навчальна дисципліна формує: 

        

Загальні компетентності:   
– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  
– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

 

Фахові компетентності: 
– здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування 

сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях; 

– розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки; 

– здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних 
моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати; 

– розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної 

структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 
держави; 

– здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію; 
– здатність аналізувати та моделювати розвиток економічних об’єктів з використанням 

адекватних моделей та інформаційних технологій на макро-, мезо-, та мікроекономічному рівнях. 

 

Програмні результати навчання: 
– знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро-, 

макро- та міжнародної економіки; 

– розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем;  
– використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності; 

– пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних  принципів і 
знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки; 

– усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної економічної та зовнішньоекономічної політики 

держави; 
– вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і 

трудових відносин; 

– застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані результати; 

– ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-

економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 

соціальні показники; 
– вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та 

формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки; 

– вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз і синтез для виявлення ключових 
характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

 

Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальних 

дисциплін таких як: «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Статистика», «Гроші і кредит», 

«Економіка і фінанси підприємств», «Регіональна економіка», «Маркетинг».   
 

Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння змісту 

навчальних дисциплін «Моделі економічної рівноваги», «Прикладні задачі економічних процесів», 

«Основи наукових досліджень».  
 

4. Програма дисципліни. 
Тема 1. Предмет і завдання дисципліни «Міжнародна економіка». Предмет та завдання 

курсу «Міжнародна економіка», його зв’язок з іншими дисциплінами. Сутність і структура 

міжнародної економічної системи. Світове господарство та його елементи. Інтернаціоналізація 

господарського життя. Види міжнародної економічної діяльності. Середовище міжнародних 
економічних відносин та його особливості. Класифікація країн у міжнародній економіці. 

 



Тема 2. Теорії міжнародної торгівлі. Глобальна економіка та відкритість товарних ринків. 
Загальнотеоретичні концепції порівняльних переваг. Моделі абсолютних цінових переваг. Умови 

торгівлі та обмінний курс. Традиційні теорії торгівлі. Теорія зовнішньої торгівлі та розташування. 

Теорема Д. Рікардо про порівняльні переваги. Умови торгівлі при різних співвідношеннях попиту та 

різних рівнях продуктивності. Модель Гекшера-Оліна, або теорія факторних пропорцій. 
Взаємозалежність між ціновим співвідношенням на товари та фактори виробництва. Митно-тарифне 

регулювання міжнародної торгівлі. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Функції 

Світової організації торгівлі (СОТ). 

 

Тема 3. Міжнародний рух інвестиційного капіталу.Сутність та форми міжнародного руху 

капіталу. Особливості та сучасні тенденції динаміки переливу капіталів. Теорії прямих іноземних 

інвестицій. Сутність, мотиви здійснення та оцінювання ефективності прямих іноземних інвестицій. 
Портфельні іноземні інвестиції.  

 

Тема 4. Міжнародний кредит.Сутність і форми міжнародного кредиту. Джерела та принципи 
міжнародного кредиту. Інструменти міжнародного кредитування. Оцінювання обсягів міжнародного 

кредитування. Факторинг, форфейтинг, лізінг та сек’ютиризація.Світовий ринок позичкових 

капіталів. Форми та структура світової заборгованості. Напрями та способи погашення зовнішньої 
заборгованості. Умови функціонування офшорних зон. Міжнародні фінансові центри. 

 

Тема 5. Міжнародні міграційні процеси та світовий ринок праці. Причини міжнародної 

міграції робочої сили. Соціально-економічні ефекти міжнародної трудової міграції. Основні види 
міграції та основні ринки робочої сили. Тенденції розвитку міжнародного ринку робочої сили. 

Регулювання міграційних процесів. Причини та наслідки відпливу інтелекту з України. 

Тема 6. Міжнародний ринок технологій. Міжнародна передача технологій та її роль у 
міжнародній економіці. Передумови формування міжнародного ринку технологій. Форми 

міжнародної передачі технологій. Економічна ефективність міжнародної торгівлі технологіями. 

Міжнародне технічне сприяння та регулювання міжнародної передачі технологій. Україна на ринку 
високотехнологічної продукції. 

 

Тема 7. Світова валютна система і міжнародні валютні відносини. Сутність та еволюція 

міжнародних валютних відносин.Національні, міжнародні і світова валютні системи, їхня сутність та 
елементи. Система валютних курсів. Котирування валют. Конвертованість валют. Валютні ринки та 

валютні операції. Еволюція світової валютної системи. Європейська валютно-фінансова система. 

Економічна природа монетарної інтеграції. Еволюційний розвиток Європейської валютної системи. 
Переваги та ризики монетарної інтеграції. Проблема диверсифікації міжнародних валютних резервів. 

Механізм міжнародних розрахунків. Міжнародний валютний фонд (МВФ), Група Світового банку, 

Банк міжнародних розрахунків. Регіональні валютно-фінансові інститути. 

 

 

Тема 8. Платіжний баланс. Зміст платіжного балансу та принципи його розрахунку. Складові 

частини платіжного балансу. Економічна тотожність сальдо балансу поточних операцій і сальдо 
балансу руху капіталів. Формальне вирівнювання платіжного балансу. Матеріальне вирівнювання 

платіжного балансу. Вирівнювання платіжного балансу як мета економічної політики. Механізм 

сальдування і рівновага. Визначальні фактори сальдо платіжного балансу. 

 

 

Тема 9. Міжнародна економічна інтеграція. Сутність, цілі, значення та основні риси 

МЕІ.Передумови та фактори розвитку Західноєвропейської економічної інтеграції. 
Північноамериканська економічна інтеграція. Особливості економічної інтеграції країн Латинської 

Америки. Проблеми розвитку регіонального економічного співробітництва в Африці. Особливості 

розвитку економічної інтеграції в країнах Азії. Проблеми розвитку економічної інтеграції в 
східноєвропейських країнах. 

 

 

Тема 10. Глобальні цивілізаційні процеси та становлення нового світового економічного 

порядку. Загальнотеоретична схема еволюції цивілізацій. Глобальний ландшафт світової цивілізації. 

Цивілізаційні особливості європейської спільноти. Зіткнення та діалог цивілізацій. Рушійні сили 

формування нового світового економічного порядку у ХХІ ст. Україна в системі нового світового 



економічного порядку. Концепція національних економічних інтересів у процесі досягнення 
економічної безпеки держави. 

             

 

 

  Тематика семінарських занять 

1. Предмет і завдання дисципліни “Міжнародна економіка".  

2.  Теорії міжнародної торгівлі. 
3. Міжнародний рух інвестиційного капіталу. 

4. Міжнародний кредит. 

5. Міжнародний ринок технологій. 

6. Міжнародні міграційні процеси та світовий ринок праці.. 
7.  Світова валютна система і платіжний баланс.       

8. Платіжний баланс. 

9.Міжнародна економічна інтеграція. 
10. Глобальні цивілізаційні процеси та становлення нового світового економічного порядку. 

 

 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Лекційні і семінарські заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК, 

PowerPoint, Word. За умов дистанційного навчання використовуються платформи ZOOM. 

 

 

6. Система оцінювання. 

Форма контролю Кількість балів 

Поточна успішність Екзамен 

Усні відповіді 50  

 

 

 

100 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 20 

Письмова контрольна робота  20 

Співбесіда з лектором 10 

Всього балів 100 

Коефіцієнт погодження 0,6 0,4 

Максимально можлива сума балів 60 40 

Разом: 100 

Підсумкова семестрова оцінка (max = 100) складається з балів, отриманих за усні відповіді на 

семінарських заняттях (50 балів), захист індивідуального завдання (20 балів), співбесіда за лектором 

(10 балів), написання підсумкової контрольної роботи (20 балів). 
Оцінювання усних відповідей на практичних заняттях здійснюється за накопичувальною 

бальною системою. Тобто студент повинен здобути 50 балів, відповідаючи усно на 10-ти практичних 

заняттях і отримати оцінку від 0 до 5 балів. Якщо студент з поважних причин не зміг отримати 

відповідну кількість балів на практичних заняттях, то опрацьований матеріал він здає викладачеві в 
індивідуальному порядку.  

 

Захист індивідуального завдання відбувається за два тижні до завершення семестру у 
позааудиторний час. Критерії оцінювання індивідуального завдання: повнота розкриття теми – 7 

балів, рівень самостійності роботи – 5 балів, якість мовного оформлення, якість бібліографічного 

опису, наявність посилань на список літератури у тексті роботи – 2 бали, захист індивідуального 
завдання – 8 балів. 

 

Письмова контрольна робота проводиться після вивчення студентами завершеного за змістом 

обсягу навчального матеріалу та передбачає виконання аналітичних, тестових, ситуаційних та 
розрахункових завдань з дисципліни.  

 



 


