
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
для спеціальностей 051 Економіка, 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

073 Менеджмент 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 

1. Код: ПП 6. 
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:  3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Сазонець О.М. 

доктор економічних наук, зав. каф. міжнародних економічних відносин. 

9. Результати навчання: 
Набуття, засвоєння та формування студентами теоретичних знань, умінь та практичних 

навичок в міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародної 

економіки на різних рівнях. 

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

підготовка, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: 
 «Політична економія», «Мікроекономіка», «Економіка праці», «Статистика» та 

дисциплін, що безпосередньо формують компетенції фахівця відповідного напряму 

підготовки.  

12. Зміст курсу: Міжнародна економічна система. Міжнародна економіка в системі наук. 

Сутність відкритої економіки та її параметри. Систематизація країн світу за регіональною, 

організаційною ознаками та рівнем економічного розвитку. Механізми взаємодії 

національних економік країн світу. Міжнародна економічна діяльність: сутність, суб'єкти 

та форми. 

Міжнародне виробництво і міжнародний бізнес. Міжнародна торговельна діяльність. 

Іноземна інвестиційна діяльність. Фінансова діяльність Міжнародна торгівля як історично 

перша форма міжнародних економічних відносин. Концепції міжнародної торгівлі 

меркантилізму. Класичні теорії міжнародної торгівлі. Альтернативні теорії міжнародної 

торгівлі.  

Визнвчення світового ринку товарів і послуг. Лібералізація як провідна тенденція сучасної 

міжнародної торгівлі та роль у ній ГАТТ/СОТ. Міжнародний науково-технологічний 

обмін. Сучасні технології та глобалізація господарського життя. Технологія як фактор 

виробництва. Механізм і форми міжнародної передачі технологій. Вплив 

зовнішньоекономічної політики держави на обсяги і напрямки торгівлі. Свобода торгівлі 

та протекціонізм. 

 Світовий фінансовий ринок, його структура і функції. Сутність та причини міжнародного 

руху капіталу. Світова фінансова криза як форма прояву глибинних суперечностей 

міжнародної економіки початку ХХІ-го сторіччя. Сутність, чинники, форми, показники та 

сучасні особливості міжнародного руху капіталу. Міжнародне портфельне інвестування. 

Сутність, функції та форми 

 Особливості формування та розвитку світового ринку праці. Визначення міжнародної 

міграції робочої сили Сутність, показники, форми та теоретичні основи аналізу 

міжнародної міграції робочої сили. Світові центри тяжіння робочої сили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Роль і місце міжнародних організацій у регулюванні світового ринку праці. міжнародного 

кредитування. Теоретичні основи аналізу та економічні наслідки міжнародного руху 

капіталу. Валюта та її  класифікація. Котирування валют. Валютний курс та його 

різновиди. Світовий валютний ринок. Сутність, структура та функції світового валютного 

ринку. Форми міжнародного співробітництва та світової інтеграції. Міжнародна 

регіональна інтеграція. Сутність та передумови міжнародної економічної інтеграції. Етапи 

міжнародної економічної інтеграції. Європейська економічна інтеграція. Інституційні 

засади функціонування ЄС. Монетарна інтеграція ЄС.  

Глобалізація економічного розвитку. Сутність, чинники, форми прояву та показники 

глобалізації міжнародної економіки. Інтеграція України у світову економіку. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. 

Даниленко. – Вид.  7-ме. – К.: Знання, 2008. – 406 с. 

2. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини. Практикум: Навч. посіб.  / 

В.В.Козик, А.А.Панкова, О.Ю.Григор’єва – К.: Вікар, 2003. – 368 с.  

3. Міжнародна макроекономіка: Навч. посіб. Вид. 3-тє, перероб. та доп. / Ю.Г.Козак, 

Ю.М.Пахомов, Н.С.Логвінова та ін. – К.: ЦУЛ, 2012. – 400 с. 

4. Міжнародна мікроекономіка: Навч. посіб. Вид. 3-тє, перероб. та доп. / Ю.Г.Козак, 

Ю.М.Пахомов, Н.С.Логвінова та ін. – К.: ЦУЛ, 2012. – 368 с. 

5. Фомишин С.В. Международные экономические отношения на рубеже тысячелетий: 

Учебное пособие/ С.В. Фомишин. – Херсон: Олди –плюс, 2002.-560 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 26 год. практичних робіт, 78 год. самостійної роботи. Разом – 130 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 4 (???) семестру.  

  Поточний контроль (100 балів): тестування, , усне / письмове опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

Завідувач кафедри міжнародних  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   П Е Р Е К Л А Д    А Н Г Л І Й С Ь К О Ю 
 
                                DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT   

                                                   for specialties 051 Economics, 

                                                    071 Accounting and taxation 

                                              072 Finance, Banking and Insurance 

                                                            073 Management 

                                                     075 Marketing 

076 Entrepreneurship, trade and exchange business transactions 

1. Code: PP 6. 

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: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  Sazonets O.M., 

Doctor of Economics, head of the department of international economic relations. 

9. Results of studies: after having studied the discipline the student must have acquired, 

mastered and formed theoretical knowledge, abilities and practical skills in international 

economics, as well as the forms, methods and mechanisms of implementing international 

economics at different levels. 

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",  "Labour economics",  "Statistics" and disciplines that 

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

12. Course contents: International economic system. International economic relations in the 

system of sciences. The essence of the open economy and its parameters. Systematization of 

countries in the world according to regional, organizational characteristics and level of their 

economic development. Mechanisms of national economies interaction in the world. 

International economic activities: essence, subjects and forms. 

International production and international business. International trade activity. 

Foreign investment activity. Financial activity. International trade as historically the first form of 

international economic relations. Concepts of international trade mercantilism. Classical theories 

of international trade. Alternative theories of international trade. 

Defining the world market of goods and services. Liberalization as a leading trend in the modern 

international trade and its role in GATT / WTO. International scientific and technological 

exchange. Modern technologies and globalization of economic life. Technology as a production 

factor. Mechanism and forms of international technology transfer. Influence of foreign economic 

policy of the state on volumes and directions of trade. Freedom of trade and protectionism. 

 World financial market, its structure and functions. The essence and causes of the international 

capital movement. The global financial crisis as a form of manifestation of the deep 

contradictions of the international economy at the beginning of the twenty-first century. The 

essence, factors, forms, indices and present-day peculiarities of the international capital 

movement. International portfolio investment. Its ssence, functions and forms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Features of forming and developing the world labour market. Defining the international labour 

migration.  Essence, indices, forms and theoretical bases for analyzing the international labour 

migration. World centres of attracting the workforce. 

The role and place of international organizations in regulating the world labour market and 

international crediting. Theoretical bases of analysis and economic consequences of the 

international capital movement. Currency and its classification. Quotation of currencies. 

Exchange rate and its variants. World currency market. The essence, structure and functions of 

the global foreign exchange market. Forms of international cooperation and world integration. 

International regional integration. The essence and preconditions for international economic 

integration. Stages of international economic integration. European economic integration. The 

institutional framework for the functioning of the EU. Monetary integration of the EU. 

Globalization of the economic development. The essence, factors, forms of manifestation and 

indices of the international economy globalization. Integration of Ukraine into the world 

economy. 

13. Recommended educational editions: 
1. International economic relations: teaching. manual / V.V. Kozyk, A.A. Pankova, N.B. 

Danylenko. − The 7th edition. − K .: Knowledge, 2008. − 406 p. 

2. International economy and international economic relations. Practical work: teaching manual / 

V.V.Kozyk, A.A.Pankova, O.Yu.Grygorieva. − K .: Vikar, 2003. − 368 p. 

3. International macroeconomics: teaching  manual. −The 3rd edition, revised and supplemented.   

/ Yu.G. Kozak, Yu.M. Pakhomov, N.S. Logvinova and others. − K .: TsUL, 2012. − 400 p. 

4. International microeconomics: teaching  manual. − The 3rd edition, revised and supplemented.      

/ Yu.G. Kozak, Yu.M. Pakhomov, N.S. Logvinova and others. − K .: TsUL, 2012. − 368 p. 

5. Fomyshyn S.V. International economic relations at the turn of the millennia: teaching manual / 

S.V. Fomyshyn. –  Kherson: Oldi-plus, 2002. − 560 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 26 hours, practical classes – 26 hours, independent work – 78 hours. Total – 130 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 4
th 

(?) 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 

 

Переклад виправив та відредагував П.І.Мігірін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


