
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: : ПМП 1; 

2. Назва: Міжнародна економіка; 

3. Тип: : Обов'язковий; 

4. Рівень вищої освіти: : І (бакалаврський)            

 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: :  Клець М.В. 

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- описувати національні економічні моделі; 

- здійснювати порівняльний аналіз економічного потенціалу та тенденцій розвитку 

країн і регіонів світу; 

- користуватися економічними прогнозами міжнародних організацій; 

- обчислювати показники розвитку міжнародної економіки; 

- передбачити перспективи подальшої інтеграції господарства України в міжнародну 

економічну систему; 

- визначати стан і зміни кон’юнктури світових ринків, їх вплив на розвиток 

національних економік ; 

- створювати документи довідково-аналітичного характеру із загальних проблем 

розвитку міжнародної економіки 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Політична 

економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка»,  «Політологія», «Міжнародний 

маркетинг», «Міжнародне право», «Міжнародний менеджмент», «Історія та культура 

України», «Історія економіки та економічної думки», «Інформатика та комп’ютерна 

техніка», «Міжнародна безпека», «Іноземна мова » 

 • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):  

«Транснаціональні корпорації», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Глобальна 

економіка», «Економічна дипломатія», «Управління бізнес-процесами». 

12. Зміст курсу: Конститутивні засади міжнародної економіки. Основоположні поняття 

міжнародної економіки. Типологія країн світу. Міжнародний ринок товарів та послуг. 

Традиційні та альтернативні теорії міжнародної торгівлі. Національне та наднаціональне 

регулювання міжнародної торгівлі. Іноземні інвестиції в умовах транснаціоналізації 

економіки.  Міжнародний ринок робочої сили і трудова міграція. Міжнародний ринок 

технологій. Макроекономічний рівень міжнародної економіки. Міжнародний валютний  

ринок та його регулювання. Платіжний баланс. Міжнародна  економічна інтеграція та 

регіоналізм в умовах  глобалізації економіки. Україна в глобальній економічній системі. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: в питаннях та вiдповiдях[текст] підруч. / Ю. Г. 

Козак. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 228 с. 

2. Міжнародна економіка[Текст]: підручник / Д. Лук'яненко, А. Поручник, Я. Столярчук; 

Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». –Київ : КНЕУ, 2014. –762 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Міжнародна економіка[Текст]: підручник [в 2 ч.] / за заг. ред. А.А. Мазаракі; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. –Київ : КНТЕУ, 2014.–Ч. 1 –563 с.; Ч. 2 –323 с.  

4.Міжнародна економіка: Практикум [Текст]: навч. посіб. / А.О. Старостіна, О.Л. 

Каніщенко, І.Я. Софіщенко та ін. / За заг. ред. А.О. Старостіної. –К.: НВП «Інтерсервіс», 

2015. –416 с. 

5.Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Міжнародна економіка: Навч. посібник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2007. – 296 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

22 год. лекцій, 20 год. семінарських занять , 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 5 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, усне опитування, презентації, дискусії. 
16. Мова викладання: Українська. 

 

Завідувач кафедри                                             Сазонець О.М., 

 д.е.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL 

1. Code: РМР 1; 

2. Title: International Economics; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3; 

6. Semester when the discipline is studied: 5; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Klets 

MV Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of International 

Economics 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

- describe the national economic models; 

- to carry out a comparative analysis of economic potential and trends in the development of 

countries and regions of the world; 

- use economic forecasts of international organizations; 

- calculate indicators of the development of the international economy; 

- to provide prospects for further integration of the economy of Ukraine into the international 

economic system; 

- to determine the state and changes in the conditions of world markets, their influence on the 

development of national economies; 

- to create documents of reference and analytical character on the general problems of the 

development of the international economy 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, 

control measures 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Political Economy", 

"Microeconomics", "Macroeconomics", "Political Science", "International Marketing", 

"International Law", "International Management", "History and Culture of Ukraine", "History of 

Economics and Economic Thought", "Informatics and Computer Engineering "," International 

Security "," Foreign Language";  
12. Course contents: Constitutional principles of the international economy. Fundamental 

concepts of the international economy. Typology of countries of the world. International market 

of goods and services. Traditional and alternative theories of international trade. National and 

supranational regulation of international trade. Foreign investment in the conditions of 

transnationalization of the economy. International labor market and labor migration. 

International technology market. Macroeconomic level of the international economy. 

International currency market and its regulation. The balance of payments. International 

economic integration and regionalism in the conditions of globalization of the economy. Ukraine 

in the global economic system. 
13. Recommended educational editions:  

1. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: в питаннях та вiдповiдях[текст] підруч. / Ю. Г. 

Козак. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 228 с. 

2. Міжнародна економіка[Текст]: підручник / Д. Лук'яненко, А. Поручник, Я. Столярчук; 

Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». –Київ : КНЕУ, 2014. –762 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Міжнародна економіка[Текст]: підручник [в 2 ч.] / за заг. ред. А.А. Мазаракі; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. –Київ : КНТЕУ, 2014.–Ч. 1 –563 с.; Ч. 2 –323 с.  

4.Міжнародна економіка: Практикум [Текст]: навч. посіб. / А.О. Старостіна, О.Л. 

Каніщенко, І.Я. Софіщенко та ін. / За заг. ред. А.О. Старостіної. –К.: НВП «Інтерсервіс», 

2015. –416 с. 

5.Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Міжнародна економіка: Навч. посібник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2007. – 296 с. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

Lectures – 22 hours, practical classes – 20 hours,  independent work – 78 hours. Total – 120 

hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks of scientific 

research, group tasks of scientific research, individual tasks, implementing business and role 

games, implementing case method, using multimedia tools. 
 
15. Forms and assessment criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final test (40 points): test exam at the end of 1 semester. 

Current control (60 points): testing, oral questioning, presentations, discussions. 

16. Language of teaching:   Ukrainian. 
 
Head of the Department                                                                      Sazonets O.M. 

 doctor of sciences, professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


