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Семестр вивчення 

дисципліни 

V семестр для бакалаврів 

Факультети, якім 

пропонується 

Економіко-гуманітарний, спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» 

Перелік 

компетентностей та 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями з 

міжнародної економіки. ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. СК01. Здатність досліджувати 

тенденції розвитку міжнародної економіки за допомогою наукового 

інструментарію, оцінювати ефективність функціонування суб’єктів 

сучасного світового господарства. 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки,які характеризують функціонування 

сучасного світового господарства. ПР03. Визначати особливості 

функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та 

їх структури. ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти 

державного та міжнародного регулювання діяльності в сфері 

міжнародного руху капіталу, робочої сили, товарів та технологій. 

ПР14.Вміти абстрактно мислити,застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових тенденцій розвитку світової економіки, а також 

особливостей міжнародних економічних відносин в сучасних умовах. 

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань. 

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення 

дисципліни 

«Політична економія» 

Основні теми 

дисципліни 

Всього -120 годин, лекції -32 години, практичні заняття – 16 годин. 

 

Тема 1. Міжнародна економічна система. 

Тема 2. Базові поняття та загальна характеристика міжнародної 

економічної діяльності 

Тема 3. Теорії міжнародної торгівлі 

Тема 4. Світовий ринок товарів та послуг 

Тема 5. Міжнародна торгова політика 

Тема 6. Світовий фінансовий ринок 

Тема 7. Міжнародні інвестиції 

Тема 8. Міжнародний кредит 

Тема 9. Світовий ринок праці та міжнародна трудова міграція 

Тема 10. Світова валютна система. 

Тема 11. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс. 

Тема 12. Міжнародна економічна інтеграція. 
Мова викладання українська 

Список основної та Основна: 

mailto:kafedraem@ukr.net


додаткової 

літератури 
 

1. Міжнародна економіка: підруч. для студ. вищ. навч. залк. [Ю.Г. 

Козак, Д.Г.Лук’яненко, Ю.В.Макогон та ін.] ; За ред. Ю.Г. Козака, 

Д.Г.Лук’яненка, Ю.В.Макогона [3-тє вид.]. – К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – 560 с. 

2. Міжнародна економіка [Текст] / Ред. Ю. Г.  Козак – 2-ге вид., 

перероб і доп. – К.: ЦУЛ, 2008. – 1118 с. 

3. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях [Текст]: 

Навчальний посібник / Ю.Г. Козак , В.В. Ковалевський , К.І. 

Ржепішевський , Н.С. Логвінова , В.М. Осипов. – Київ: «Центр 

навчальної літератури», 2004 – 676 с.  

4. Міжнародна економіка [Текст]: навч.-метод.посібник для 

самост.вивч.дисц. / А.М.Поручник, Я.М.Столярчук, 

О.Д.Павловська, В.В. Приходько, А.В. Жеваго ; за ред. д-ра екон. 

наук, проф. А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2005. – 160 с. 

5. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка [Текст]: Навч. посіб. / Б.М. 

Одягайло. – 2 –ге вид., випр. І доп. – К .: Знання, 2006. – 407 с. 

 

Додаткова: 
6. Циганкова Т. М.Міжнародна торгівля [Текст]: навч. посібник / 

Т.М. Циганкова , Л.П. Петрашко , Т.В. Кальченко. — К.: КНЕУ, 

2001. — 487 с. 

7. Чужиков В.І. Економіка зарубіжних країн[Текст]: навчальний 

посібник. / В.І. Чужиков. – К.: КНЕУ, 2005.   

8. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини [Текст]: Навч.посіб. 

/ В.В. Козик , Л.А. Панкова , Н.Б. Даниленко. – 4-те вид., стер. – 

К.: Знання – Прес, 2003. – 406 с. 

9. Світова економіка [Текст]: Підручник / А.С.Філіпенко, 

В.С.Будкін, О.І.Рогач [та ін.]. – К.: Либідь, 2007. – 640 с.  

10. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини :історія [Текст]: 

Підручник / А.С. Філіпенко. – К.: Либідь, 2006. – 392 с.  

 

Електронні ресурси 

11. Офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України http://www.me.gov.ua/ 

12. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України 

http://www.kmu.gov.ua/control/ 

13. Нормативно законодавчі акти у державному секторі, 

підприємницької діяльності, міжнародні стандарти 

https://mof.gov.ua/uk 

14. Державна служба статистики http://www.ukrstat.gov.ua/ 

15. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України 

http://dspace.nbuv.gov.ua/browse?order=ASC&rpp=20&sort_by=1&et

al=-1&offset=17032&type=title 

16. Нормативні акти України, дисертаційні автореферати, 

науковоелектрона бібліотека http://www.nbuv.gov.ua/ 

28. Бібліотека університету та її депозитарій 

https://library.diit.edu.ua/uk/catalog 

29. Система дистанційного навчання (СДН) «Лідер»     

a. системою дистанційного навчання (СДН) «Лідер» 

http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=501 
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