
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

для спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 
073  - «Менеджмент» 

 

1. Назва: Міжнародна економіка; 
2. Тип: Обов'язковий; 
3. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
4. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

5. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

6. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5; 

7. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Качан О.І. 
кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин; 

8. Викладання навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» забезпечить такі 
результати навчання: 

 розуміти сутність економічних законів та категорій, механізму функціонування 
економічних систем; 

 виявляти та аналізувати ключові характеристики фінансових систем, оцінювати їх 
взаємозв’язки з національними та світовими економіками; 

 підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну 
підготовку у сфері фінансів, банківської справи та страхування; 

 здійснювати професійну діяльність соціально-відповідально та громадянсько-свідомо; 
 демонструвати навички виявлення проблеми та обґрунтування управлінських рішень; 
 виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для 

обґрунтування управлінських рішень; 
 вміти виявляти, структурувати проблеми організації та надавати консультаційні 

послуги. 
9. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи; 
10. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: 
«Економіка праці», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Інституційна економіка та 

управління» та дисциплін, що безпосередньо формують компетенції фахівця відповідного напряму 
підготовки. 

11. Зміст курсу: Міжнародна економіка як наука. Теорії міжнародної торгівлі. 
Міжнародна торговельна політика. Міжнародна торгівля товарами і послугами. Міжнародний рух 
робочої сили. Міжнародний рух капіталу: інвестиційна та виробнича діяльність. Міжнародний рух 
капіталу: запозичення та кредитування. Міжнародний науково-технологічний обмін. Валюта та 
валютні курси. Світовий валютний ринок. Міжнародна економічна інтеграція. Глобалізація 
економічного розвитку.  

12.  Рекомендовані навчальні видання: 
1. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К. Міжнародна економіка. 

Підручник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 416с. URI: 
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1394_46716781.pdf 

2. Голікова А. П., Довгаль О. А.  Міжнародні економічні відносини: підручник. Х. : ХНУ 
імені В. Н. Каразіна, 2014. 602 с. URI:   http://international-relations-

tourism.karazin.ua/themes/irtb/resources/da1e84517cfdf25b5ad61025384ff017.pdf 

3. Гронтковська Г. Е., Ряба О. І., Венцурик А. М., Красновська О. І. К.Міжнародна 
економіка: навч. посіб.: «Центр учбової літератури», 2014. 384 с. . 

4. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях. підруч. К.: Центр 
учбової літератури, 2017. 228 с.  

5. Лук’яненко Д. Г., Поручник А. М., Столярчук Я. М.К. Міжнародна економіка : 
підручник. КНЕУ, 2014. 762с. URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20915 

6. Мазаракі А.А., Мельник Т.М. Міжнародні економічні відносини: підручник.  Київ: 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017.  612 с. 

7. Макуха С. М. Міжнародна економіка: навч. посіб. / Шевченко Л. С., Гриценко О. А., 
Камінська Т. М. та ін. X.: Право, 2012. 192с. URI:  
сhttp://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2012/Posib_Mignar_ekonomika_2012.pdf 

8. Савєльєв Є.В., Зварач І.Я. Міжнародна економіка: підручник [для бакалаврів 
спеціальності «економіка»]. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 214с. 

9. Шталь Т.В. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: навч. 
посібник. Харків : «Видавництво «Форт», 2015. 364 с. 

Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К. Міжнародна економіка. Підручник. К.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр учбової літератури, 2012. 416с. URI: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1394_46716781.pdf 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. практичних робіт, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135 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: екзамен в кінці 6 

семестру. Поточний контроль (100 балів): тестування, усне / письмове опитування. 
16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри міжнародних 

економічних відносин д.е.н.. професор      Сазонець О.М. 
 

 

ПЕРЕКЛАД АНГЛІЙСЬКОЮ 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL 

for specialties 072 - Finance, banking and insurance 

    073 - Management 
 

1. Title: International Economic Relations; 

2. Type: compulsory; 

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

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

5. Semester when the discipline is studied:6; 

6. Number of established ECTS credits: 4,5; 

7. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kachan O.I. 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of International Economics 

8. Results of studies: 

The study of the discipline «International Economics» will provide the following learning 

outcomes: 

 understand the essence of economic laws and categories, the mechanism to understand the 

essence of economic laws and categories, the mechanism of functioning of economic systems; 

 identify and analyze the key characteristics of financial systems, assess their relationship 

with national and world economies; 

 maintain an appropriate level of knowledge and constantly improve their training in finance, 

banking and insurance; 

 to carry out professional activity socially responsibly and civically consciously; 

 demonstrate the navigation problem and justification of management decisions; 

 demonstrate skills in searching, collecting and analyzing information, calculation of 

indicators to substantiate management decisions; 

 be able to identify, structure problems of the organization and provide consulting services. 

9. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 

measures 

10. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Labor Economics", 

"Microeconomics", "Macroeconomics", "Institutional Economics and Management" and disciplines that 

directly form the competence of an expert in the appropriate field of training. 

11. Course contents: International economics as a science. Theories of international trade. 

International trade policy. International trade in goods and services. International labor movement. 

International movement of capital: investment and production activities. International capital movements: 

borrowing and lending. International scientific and technological exchange. Currency and exchange rates. 

World currency market. International economic integration. Globalization of economic development. 

12. Recommended educational editions: 

BilotserkivetsV.V., Zavgorodnya O.O., Lebedeva V.K. International Economics. Textbook. K .: 

Center for Educational Literature, 2012. 416p. URI: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1394_46716781.pdf 

2. Golikova A.P., Dovgal O.A. International economic relations: a textbook. Kh.: KhNU named after 

V.N. Karazin, 2014. 602 p. URI: http://international-relations-

tourism.karazin.ua/themes/irtb/resources/da1e84517cfdf25b5ad61025384ff017.pdf 

3. Grontkovskaya G.E., Ryaba O.I., Ventsurik A.M., Krasnovskaya O.I. International economy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



textbook. manual: "Center for Educational Literature", 2014. 384 p. . 

4. Kozak Y.G. International Economics: Questions and Answers. near. K .: Center for Educational 

Literature, 2017. 228 p. 

5. Lukyanenko D.G., Lieutenant AM, Stolyarchuk JK International Economics: a textbook. KNEU, 

2014. 762p. URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20915 

6. Mazaraki A.A., Melnik TM International economic relations: a textbook. Kyiv: Kyiv. nat. trade 

and economy University, 2017. 612 p. 

7. Makukha S.M. International Economics: textbook. way. / Shevchenko LS, Gritsenko OA, 

Kaminskaya T.M. and others. X .: Pravo, 2012. 192p. URI: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2012/Posib_Mignar_ekonomika_2012.pdf 

8. Saveliev E.V., Welder I.Ya. International Economics: a textbook [for bachelors majoring in 

economics]. Ternopil: TNEU, 2018. 214p. 

9. Stahl T.V. International economics and international economic relations: textbook. manual. 

Kharkiv: Fort Publishing House, 2015. 364 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 24 hours, practical classes – 22 hours, independent work – 89 hours. Total – 135 hours. 

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

and role games, case methods, individual and group research tasks, using multimedia presentations. 

15. Forms and assessment criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale:Final control: exam at the end of the 6 semester. 

Current control (100 points): testing, oral /written questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the international economic relations department, 

Doctor of Economics, professor       O.M. Sazonets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


