
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 
 

Мета курсу – формувати систему теоретичних знань, вмінь та практичних 
навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації 
міжнародних економічних відносин.  

Дисципліна «Міжнародна економіка» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з наступних ОК: «Моделювання, прогнозування та стратегічний 
форсайт в публічному управлінні», «Методологія наукових досліджень та системне 
мислення», «Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів», 
«Міжнародні та національні професійні стандарти у сфері адміністративного 
управління», «Методологія дослідження Європейської та євроатлантичної інтеграції», 
вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Ділове адміністрування». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність обґрунтовувати перспективні напрями розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства, застосовувати принципи 
ціноутворення, позиціювання та реклами у конкурентному середовищі, прогнозувати 
можливі конфлікти, кризові ситуації у діяльності підприємства у відкритій економіці; 
здатність аналізувати звітність підприємств, підготовлену відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності з позицій потенційного інвестора, постачальника, 
конкурента; адаптувати міжнародні стандарти фінансової звітності на вітчизняних 
підприємствах; оцінювати ефекти від застосування принципів міжнародних облікових 
стандартів на фінансові результати діяльності та фінансовий стан компанії; здатність 
здійснювати послідовний і синхронний англо-український переклад, професійно 
аналізувати економічні тексти і тексти суспільно-політичного спрямування та обирати 
перекладацькі методи та підходи з погляду їхньої ефективності; здатність 
застосовувати похідні фінансові інструменти в управлінні економічною та фінансовою 
діяльністю фірм, банків та небанківських фінансових посередників, використовувати 
сучасні інформаційні технології та економіко-статистичні методи і моделі в ухваленні 
рішень щодо хеджування ризиків, формулювати професійні задачі у сфері 
арбітражних, спекулятивних операцій.  

Програмні результати навчання: 
знати: закономірності розвитку світового господарства, основні риси сучасної 
міжнародної економіки; форми міжнародних економічних відносин; критерії 
класифікації країн за рівнем соціально-економічного розвитку, загальні 
характеристики соціально-економічного розвитку промислово розвинених країн, а 
також країн, що розвиваються, та країн із перехідною економікою; форми міжнародної 
торгівлі, сучасні тенденції її розвитку, методи міжнародної торгової політики та 
особливості їх застосування; закономірності міжнародного інвестування, наслідки 
залучення іноземних інвестицій у національну економіку; механізм функціонування 
світового ринку позичкового капіталу; причини, форми й наслідки трудової міграції, 
методи регулювання міжнародних міграційних процесів; закономірності 
функціонування транснаціональних корпорацій (ТНК) та спеціальних економічних зон 
(СЕЗ); етапи розвитку світової валютної системи та напрями її сучасної трансформації, 
режими встановлення валютних курсів, причини і наслідки курсових коливань, методи 
державного регулювання валютного курсу; форми міжнародних розрахунків, принципи 



побудови платіжного балансу, заходи державного впливу на вирівнювання платіжного 
балансу; закономірності міжнародної економічної інтеграції, особливості 
інтеграційних процесів у різних регіонах світу, механізм участі України в 
інтеграційних угрупованнях; принципи функціонування міжнародних економічних 
організацій; ознаки, причини та наслідки глобалізації, глобальні проблеми сучасності; 
вміти: досліджувати вплив географічних, природно-кліматичних, правових, 
політичних, соціокультурних факторів на розвиток міжнародних економічних відносин 
та ведення міжнародного бізнесу; аналізувати показники участі країни в міжнародній 
торгівлі; оцінювати наслідки застосування різноманітних методів міжнародної торгової 
політики; викривати офшорні схеми, що використовуються як засіб податкової 
оптимізації; вирізняти ситуації, у яких необхідно застосовувати правові важелі 
регулювання міграційних процесів; оцінювати наслідки діяльності міжнародних 
корпорацій, обґрунтовувати пропозиції щодо вирівнювання балансу інтересів держави 
та ТНК; розраховувати валютний курс; аналізувати структуру та динаміку платіжного 
балансу, їх вплив на національну економіку; аналізувати процеси співробітництва 
України з міжнародними економічними організаціями; користуватися сучасною 
науковою літературою, статистичними довідниками, електронними джерелами 
інформації.  
володіти: методологією наукових досліджень в сфері міжнародної економіки; 
методами діагностики проведення аналітично-прогностичного аналізу міжнародних 
ресурсних, товарних та фінансових ринків, виявлення можливих загроз і ризиків у 
сфері міжнародного бізнесу і міжнародної торгівлі.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ. ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА. Інтернаціоналізація економічного розвитку. Середовище 
міжнародної економічної діяльності. Міжнародна торгівля. Міжнародні інвестиції. 
Міжнародний кредит. Міжнародна трудова міграція. 
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА, ЇЇ СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ 
РОЗВИТКУ. Світова валютна система. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс. 
Міжнародна економічна інтеграція. Глобалізація й економічний розвиток. Міжнародна 
економічна політика України. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, у 
тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 годин самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


