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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми перепідготовки спеціаліста 
спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» для слухачів другої вищої освіти. 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є система міжнародних економічних 
відносин, що складаються між національними економіками світу в умовах 
глобалізації. 
 

Міждисциплінарні зв’язки: 
Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 
1. Статистика 1. Оцінка та управління конкурентоспроможності 

підприємства 
2. Макроекономіка 2. Стратегія підприємства 

3. Мікроекономіка 3. Регіональна економіка 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Теоретичні основи міжнародної економіки 
ЗМ 2. Форми міжнародного співробітництва 
ЗМ. 3. Міжнародна економічна система, її складові елементи та тенденції розвитку 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» є  
формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі міжнародної 
економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних 
відносин. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» є 
вивчення сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку, 
методів аналізу політико – правового, економічного, соціально – культурного 
середовища та інфраструктури міжнародної 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. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

• сутність міжнародної економіки і міжнародних економічних відносин 
(МЕВ), їх еволюцію, чинники і рівні розвитку; 

• категоріальний апарат, що застосовується для аналізу процесів та явищ 
сучасного світового економічного розвитку; 
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• форми МЕВ, особливості розвитку інтеграційних процесів та діяльності 
міжнародних економічних організацій; 

вміти: 

• творчо аналізувати стан і тенденції розвитку системи міжнародних 
економічних відносин, визначати проблеми й перспективи їх розвитку; 

• розраховувати і оцінювати основні показники зовнішньоекономічної 
діяльності країни; 

• аналізувати і оцінювати основні тенденції розвитку світового 
господарства. 

мати компетентності : 

• з отримання певного досвіду сутнісного аналізу передумов, що 
визначають специфічне місце національних економік у світовій системі 
господарювання на основі теоретичних концепцій міжнародної економіки; 

• використовувати наявні професійні знання для вирішення професійних 
завдань, зокрема визначення перспектив розвитку зовнішньоекономічних зв’язків в 
процесі динамічного входження України у єдиний світовий господарський простір; 

• приймати управлінські рішення у сфері міжнародних економічних 
відносин і розвитку зовнішньоекономічної діяльності; 

• з формування комунікативного досвіду із застосування професійного 
категорійного апарату міжнародної економіки і міжнародних економічних відносин 
майбутнього фахівця – економіста. 
. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин – 3,0 кредити ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи міжнародної економіки 

Інтернаціоналізація економічного розвитку. Середовище міжнародної економічної 
діяльності. 
 
Змістовий модуль 2. Форми міжнародного співробітництва 
Міжнародна торгівля. Міжнародні інвестиції. Міжнародний кредит. Міжнародна 
трудова міграція. 
Змістовий модуль 3. Міжнародна економічна система, її складові елементи та 
тенденції розвитку 
Світовий фінансовий ринок. Світова валютна система. Міжнародні розрахунки та 
платіжний баланс. Міжнародна економічна інтеграція. Глобалізація й економічний 
розвиток. Міжнародна економічна політика України. 
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3. Рекомендована література: 
1. Міжнародна економіка [Текст] : підручник / А. П. Румянцев, Г. Н. Климко, 

В. В. Рокоча, В. Ю. Шевченко за ред. А.П. Румянцева. – 3-тє вид., переробл. і 
доповн. – К. : Знання, 2006. – 479с.  

2. Міжнародна економіка: підручник / [Ред. Задоя А. О., Тарсевич В. М.]. - 
 К.: ЦУЛ, 2012.- 416 с. 

3. Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : навч. посіб /  
С. В. Бестужева. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 212 с. 

4. Світова економіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, 
Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик за ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, Н.С. 
Логвіноваої. – К. : ЦНЛ, 2010. – 328с. 

5. Киреев А.П. Международная экономика : В 2 ч. / А.П. Киреев. – М. Междунар. 
отношения, 2003. 

6. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / В.В. Козик, 
Л. А. Ланкова, Н.Б.Даниленко. – 7-е вид. – К.: Знання, 2008. – 406 с. 

 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:   залік 
 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: поточні тестові завдання, контрольні 
роботи, захист контрольної роботи, питання і задачі до заліку.  
 
 

АНОТАЦІЯ 
                                                                                  

Програма навчальної дисципліни "Міжнародна економіка" складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста напряму 
7.03050901 "Облік і аудит". 

Основними завданнями вивчення дисципліни "Міжнародна економіка" є 
вивчення сутності міжнародної економічної системи та закономірносте її розвитку, 
методів аналізу політико – правового, економічного, соціально – культурного 
середовища та інфраструктури міжнародної 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. 
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ABSTRACT  
  

Program of educational discipline "International economy" are made in accordance 
with the educationally-professional program of preparation of specialty a 7.03050901 " 
Accounting and Auditing ". 

The basic tasks of study of discipline the "International economy" is study of 
essence of the international economic system and conformities to law of her development, 
methods of analysis political and legal, economic, socially - cultural environment and 
infrastructure of international economic activity; acquisition of knowledge is about 
adjusting of international economic relations, international currency system, methodology 
of international calculations, processes of international economic integration; acquisition 
of abilities to use gain knowledge in practical foreign economic activity of Ukraine. 

 
АННОТАЦИЯ 

                                                                             
Программа учебной дисциплины "Международная экономика" составлена в 

соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки 
специалиста 7.03050901 "Учет и аудит". 

Основными заданиями изучения дисциплины "Международная экономика" 
является изучение сущности международной экономической системы и 
закономерностей ее развития, методов анализа политического и правового, 
экономического, социально - культурной среды и инфраструктуры международной 
экономической деятельности; приобретение знаний о регулировании 
международных экономических отношений, международной валютной системе, 
методологии международных расчетов, процессах международной экономической 
интеграции; приобретение умений использовать полученные знания в практической 
внешнеэкономической деятельности Украины. 
 
 


