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Опис дисципліни 
Дисципліна «Міжнародна економіка» належить до блоку обов’язкових дисциплін циклу 

професійної підготовки бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 
Фінанси, банківська справа та страхування. Основною метою дисципліни «Міжнародна економіка» є 
вивчення студентами сутності і тенденцій інтернаціоналізації економіки, форм, методів економічної 
діяльності, принципів і середовища її розвитку, практики здійснення і механізмів регулювання, набуття 
вміння аналізувати й оцінювати світогосподарські явища і процеси у контексті національних інтересів 
України.  

Структура курсу 

№ 
п/п 

Теми Результати навчання Завдання 

1. Міжнародна економічна 
система 

знати суть, структуру та форми міжнародних 
економічних відносин. 

Тести, 
питання 

2. Міжнародна економічна 
діяльність. 

розуміти суть та види міжнародної економічної 
діяльності й підходи до класифікації країн в 
міжнародній економіці. 

Тести, 
питання 

3. Світовий ринок товарів і 
послуг. 

знати особливості формування та регулювання 
світового ринку товарів й послуг, розуміти 
сутність та принципи розвитку міжнародної 
торгівлі між країнами. 

Тести, 
питання 

4. Світовий фінансовий ринок. розуміти суть та структуру світового ринку 
фінансових послуг, їх сегментацію. 

Тести, 
питання 

5. Прямі інвестиції та 
міжнародне виробництво. 

розуміти мотиви зарубіжного інвестування та 
ефекти для обох учасників МЕВ. 

Тести, 
питання 

6. Міжнародний кредит. знати особливості та принципи міжнародного 
кредитування. 

Тести, 
питання 



 

 

7. Світовий ринок праці. знати сегменти та етапи створення світового 
ринку праці. 

Тести, 
питання 

8. Міжнародна трудова 
міграція. 

знати причини, класифікаційні ознаки та 
наслідки міжнародних міграційних потоків. 

Тести, 
питання 

9. Світова валютна система. знати еволюцію створення світової валютної 
системи. 

Тести, 
питання 

10. Міжнародні розрахунки. розуміти роль та особливості здійснення 
міжнародних розрахунків в процесі  
міжнародних економічних операцій. 

Тести, 
питання 

11. Платіжний баланс та 
макроекономічна рівновага. 

знати методи регулювання платіжного балансу 
для його балансування. 

Тести, 
питання 

12. Міжнародна регіональна 
інтеграція. 

знати причини та наслідки виникнення 
регіональних інтеграційних союзів для їх 
учасників. 

Тести, 
питання 

13. Глобалізація економічного 
розвитку. 

знати глобальні проблеми сучасності та методи їх 
вирішення на глобальному рівні. 

Тести, 
питання 

14. Інтеграція України у світову 
економіку 

проводити аналіз функціонування Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, розвитку 
суб’єктів господарювання, а також 
розраховувати відповідні показники, які 
характеризують результативність їхньої 
діяльності. 

Тести, 
питання 
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Політика оцінювання 
У процесі вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» використовуються такі засоби 

оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування та тестування;  
презентації результатів виконаних завдань; оцінювання результатів модульної контрольної роботи; 
оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання;  оцінювання результатів самостійної 
роботи студентів; інші види індивідуальних і групових завдань; екзамен. 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і проведення 
контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з дозволу 
дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел 
інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 
об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання 
може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету. 

 

Оцінювання 
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) із дисципліни «Міжнародна економіка» визначається 

як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:  
 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Заліковий модуль 3 Заліковий модуль 4 
(екзамен) 

20% 20% 20% 40% 
1. Опитування під 
час заняття (8 тем по 
5 балів) = 40 балів  
2. Письмова робота = 
60 балів 

1. Опитування під час 
заняття  
(6 тем по 5 балів) = 30 
балів  
2. Письмова робота = 
70 балів 

1. Написання та захист 
КПІЗ = 70 балів.  
2. Виконання завдань під 
час тренінгу = 30 балів 

1. Завдання 1 – макс. 
20 балів.  
2. Тестові завдання (20 
тестів по 2 бали за 
тест) – макс. 40 балів.  
3. Задача (1 задача) – 
макс.40 балів.  

 
Шкала оцінювання 

За шкалою 
ЗУНУ 

За національною 
шкалою 

За шкалою ECTS 

90-100 Відмінно А (відмінно) 

85-89 Добре В (дуже добре) 
75-84 С (добре) 
65-74 Задовільно D (задовільно) 
60-64 Е (достатньо) 



 

 

35-59 Незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного 
складання) 

1-34 F (незадовільно з обов'язковим повторним 
курсом) 

 


