
1. Назва модуля: Міжнародна економіка 
2. Код модуля: ЕСПН_6_ФП.09_2 
3. Тип модуля: обов’язковий. 
4. Семестр: 2. 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

аудиторні години – 44 (лекції - 20 год., практичні - 24 год.). 
6. Лектор: Кірдан Олександр Петрович – кандидат економічних наук, 

доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: сутнісні характеристики міжнародної економічної системи та 

закономірності її розвитку, методи аналізу політико-правового, економічного, 
соціально-культурного середовища та інфраструктури міжнародної економічної 
діяльності; особливості регулювання міжнародних економічних відносин, 
міжнародну валютну систему, методологію міжнародних розрахунків, міжнародної 
економічної інтеграції;класичні теорії міжнародної торгівлі та їх роль у 
функціонуванні сучасного світового ринку товарів і послуг;функціональну структуру 
світового фінансового ринку;передумови та цілі міжнародної економічної 
інтеграції; основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства та 
чинники, що впливають на глобалізаційні процеси; 

вміти: застосовувати форми, методи та механізми реалізації міжнародних 
економічних відносин для аналізу ефективності проведення економічної діяльності 
на міжнародному рівні. 

8.  Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9.  Необхідні попередні та супутні модулі: 
- пререквізити: макроекономіка; 
- кореквізити: міжнародні економічні відносини. 
10. Зміст модуля:  
Міжнародна економічна система. Міжнародна економічна діяльність. 

Світовий ринок товарів і послуг. Світовий фінансовий ринок. Прямі інвестиції та 
міжнародне виробництво. Міжнародний кредит. Світовий ринок праці. Міжнародна 
трудова міграція. Світова валютна система. Міжнародні розрахунки. Платіжний 
баланс та макроекономічна рівновага. Міжнародна регіональна інтеграція. 
Глобалізація економічного розвитку. Інтеграція України у світову економіку. 

11. Рекомендована література: 
1. Солонінко К.С. Міжнародна економіка. Навч. посібник. / К.С. Солонінко – 

К.: Кондор, 2008. – 382 с. 
2. Міжнародна економіка: Підручник / А.П. Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. 

Рокоча та ін.; За ред. А.П. Румянцева. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 
2006. – 479 с. 

3. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / В.В. Козик, Л.А. 
Панкова, Н.Б. Даниленко. – 8-ме вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2011. – 470 с. : 
іл. + додатки. – (Вища освіта XXI століття). 

4. Світова економіка: Підручник/ А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, О.І. Рогач та ін. 
– К.: Либідь, 2007. – 640 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання: 
- Поточний контроль (80%) - усне опитування, тестування, самостійна 

робота, індивідуальне навчально-дослідне завдання. 
- Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні питання). 
14. Мова навчання: українська. 


