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1. Мета навчальної дисципліни
1.1. Мета вивчення навчальної дисципліни: отримання студентами
базових знань і практичних навичок з питань міжнародної економіки, умов, форм,
методів і інструментарію забезпечення розвитку міжнародної економічної
діяльності.
1.2. Компетентності, яких набувають студенти в процесі вивчення
навчальної дисципліни:
Інтегральна
компетентність

Загальні компетентності

Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності

Вивчення 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.
ЗК 02. Здатність зберігати моральні, культурі, наукові цінності та
примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії
та закономірностей розвитку предметної області, її місця у
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя.
ЗК 03. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 04. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 14. Уміння приймати виважені та обґрунтовані управлінські
рішення щодо функціонування економічних об’єктів і брати за них
відповідальність.
СК 07. Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки
даних для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу
інформації та підготовки аналітичних звітів.
СК 12. Здатність досліджувати міжнародну економічну систему
та закономірності її розвитку, методи аналізу політико-правового,
соціально-економічного середовища міжнародної економічної
діяльності.
СК 20. Здатність будувати моделі економічних процесів суб’єктів
господарювання, галузей та економічних систем.
СК 23. Уміння моделювати та удосконалювати бізнес-процеси,
керувати проектною діяльністю підприємства.

1.3. Програмні результати навчання:
Програмні
навчання

результати ПР 27. Визначати тенденції розвитку та структури сучасного
світового ринку технологій, переваги і недоліки основних форм
міжнародного руху капіталу.
ПР 28. Уміння збирати, структурувати, аналізувати, оцінювати
якісні і кількісні дані.
ПР 36. Вміння проаналізувати та оцінити економічну політику
країни та визначити тенденції світової економіки.
ПР 42. Уміння проектування та впровадження сучасних
інвестиційних проектів для організації власного бізнесу.
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1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.

2. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників:
Кількість кредитів – 4
Загальна кількість годин – 120
Кількість модулів – 1
Кількість змістових модулів – 2
Індивідуальне науково-дослідне завдання – відсутнє
Характеристика навчальної дисципліни:
Форма навчання – денна
Статус навчальної дисципліни – навчальна дисципліна самостійного

вибору

Змістовний модуль 1.
Теоретичні аспекти формування та функціонування
світових ринків та світового господарства. Міжнародна
мобільність факторів виробництва та основні тенденції
розвитку світових ринків
Тема 1. Інтернаціоналізація економічного розвитку
Система світового господарства, його елементи.
Взаємозв’язок та взаємодія світового господарства та національних
економік. Дія закону вартості та його вплив на формування
світогосподарських зв’язків. Міжнародний розподіл факторів
виробництва, їх мобільність. Поняття інтернаціоналізації
господарського життя. Етапи розвитку міжнародної економіки.
Нові тенденції та особливості сучасного етапу у розвитку світової
економіки. Структура міжнародної економіки.
Тема 2. Середовище міжнародної економічної
діяльності
Середовище міжнародних економічних відносин, його
структуризація та особливості. Функціональні взаємозв’язки у
міжнародній економіці. Дія глобальних факторів, тенденції
технологічної революції. Класифікація країн в міжнародній
економіці, критерії, принципи та роль окремих країн. Поняття
міжнародної конкурентоспроможності країни та критерії оцінки.
Оцінка місця України у світовій економіці.
Тема 3. Глобалізація та економічний розвиток
Поняття, основні чинники та форми прояву економічної

Шифри програмних
результатів навчання
здобувача вищої
освіти

Змістовний модуль, тема та її короткий зміст

Шифри
компетентностей,
повинен
якими
оволодіти здобувач
вищої освіти

2.3. Передумови для вивчення дисципліни (перелік навчальних дисциплін,
які мають бути вивчені раніше, перелік раніше здобутих результатів навчання) –
«Економіка підприємства», «Менеджмент», «Основи економічної теорії»,
«Макроекономіка», «Мікроекономіка»
3. Обсяг навчальної дисципліни
3.1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

ЗК 02

ПР 28
ПР 36

ЗК 02

ПР 28
ПР 36

ЗК 08

ПР 36
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глобалізації. Соціально-економічні ефекти глобалізації. Сутність та
моделі економічного розвитку країн. Поняття «глобальної
проблеми». Об’єктивні умови виникнення глобальних проблем.
Роль міжнародних організацій у їх подоланні.
Тема 4. Сучасна міжнародна торгівля
Суть та показники міжнародної торгівлі. Теорії
міжнародної торгівлі. Форми здійснення експортно-імпортних та
товарообмінних операцій у міжнародній торгівлі. Організація
діяльності
міжнародних
товарних
ринків.
Особливості
міжнародної торгівлі послугами. Зовнішньоторговельна політика:
суть та інструменти реалізації. Регулювання торгівлі на
національному та міжнародному ринках, роль ВТО.
Тема 5. Міжнародні кредитні відносини
Міжнародний кредит – як елемент міжнародного ринку
позичкових капіталів. Форми міжнародного кредиту. Види
кредитних операцій на світовому ринку капіталів. Міжнародні
комерційні кредити. Міжнародні міжурядові позики. Кредити
міжнародно-кредитних організацій. Співробітництво України з
міжнародними
валютно-кредитними
та
фінансовими
організаціями.
Змістовний модуль 2.
Функціональні зв’язки у світовій економіці та місце України
Тема 6. Міжнародна мобільність капіталу
Сутність, мотивація і форми міжнародного руху капіталів.
Економічні ефекти міжнародної мобільності капіталу. Прямі та
портфельні інвестиції. Міжнародна технічна допомога. Поняття
інвестиційного клімату та його складові. Стан та проблеми
іноземного інвестування в Україні. Проблеми формування
фондового ринку України.
Тема 7. Міжнародна міграція робочої сили
Суть та види міжнародної міграції робочої сили.
Економічні ефекти між-народної трудової міграції. Тенденції
розвитку міжнародного ринку робочої сили. Позитивні та
негативні наслідки міжнародної міграції робочої сили.
Регулювання міграційних процесів. Основні риси міграційного
законодавства. Особливості формування і розвитку світового
ринку праці.
Тема 8. Світова валютна система
Суть міжнародних валютних відносин. Види валютних
систем. Еволюція валютних систем і проблеми сучасних світових
валютних відносин. Валютні курси. Котирування валют.
Конвертованість валют. Валютні ринки та валютні операції.
Валютна політика держави та її види. Проблеми валютного
регулювання в Україні.
Тема 9. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс
Платіжний баланс в системі контролю за розвитком
зовнішньоекономічних зв’язків. Суть та структура платіжного
балансу. Фактори, що впливають на платіжний баланс. Способи
балансування сальдо платіжного балансу. Методи регулювання
платіжного балансу. Міжнародні розрахунки, їх форми та
особливості здійснення. Проблеми зовнішньої заборгованості країн
та України. Проблеми міжнародних розрахунків в Україні.
Тема 10. Міжнародна економічна інтеграція

ЗК 03
ЗК 04
СК 23

ПР 28

ЗК 02

ПР 28
ПР 36

ЗК 02

ПР 28

ЗК 08
ЗК 14

ПР 28

ЗК 08

ПР 28

ЗК 03

ПР 42

ЗК 08

ПР 36
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Суть, передумови та цілі економічної інтеграції. Етапи
економічної інтеграції. Статичні та динамічні ефекти економічної
інтеграції. Форми, шляхи та особливості регіональної економічної
інтеграції. Регіональні інтеграційні об’єднання. Україна у світових
інтеграційних процесах. Перспективи та проблеми світової
(глобальної) інтеграції. Проблеми та перспективи розвитку
міжнародного бізнесу в Україні.
Тема 11. Зовнішньоекономічна політика України
Поняття зовнішньоекономічної політики та її види.
Зовнішньоторгові режими та їх характеристика. Механізм
реалізації
зовнішньоекономічної
політики.
Формування
стратегічних переваг зовнішньоекономічної політики України.

ПР 42

ЗК 08

ПР 42

3.2. Розподіл у годинах за формами організації освітнього процесу та
видами навчальних занять, програма навчальної дисципліни
3.2.1. Очна (денна)
1) Програма навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Змістовний модуль 1.
Теоретичні аспекти формування
та функціонування світових ринків та
світового господарства. Міжнародна
мобільність факторів виробництва та
основні тенденції розвитку світових
ринків
Тема
1.
Інтернаціоналізація
економічного розвитку
Тема 2. Середовище міжнародної
економічної діяльності
Тема
3.
Глобалізація
та
економічний розвиток
Тема 4. Сучасна міжнародна
торгівля
Тема 5. Міжнародні кредитні
відносини
Змістовний модуль 2.
Міжнародна
мобільність
факторів виробництва та функціональні
зв’язки у світовій економіці і місце
України
Тема 6. Міжнародна мобільність
капіталу
Тема 7. Міжнародна міграція
робочої сили
Тема 8. Світова валютна система
Тема 9. Міжнародні розрахунки та
платіжний баланс
Тема 10. Міжнародна економічна
інтеграція
Тема 11. Зовнішньоекономічна
політика України
РАЗОМ

Кількість годин
УСЬОГО

л

пр

сем

60

22

2

4

12

4

лаб

сам.в.

32

7
2

11

4

6

12

4

7

11,5

4

2

6

2
11,5

6

60

24

10

4

10

4

10

4

6

2

6

28

5
2

10

4

10

4

10

4

120

46

5
4
2

2

4
5

2
5
4

10

60
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2) Теми та короткий зміст лекційних занять
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Назва теми
Тема
1.
лізація
розвитку

Інтернаціонаекономічного

Тема
1.
лізація
розвитку

Інтернаціонаекономічного

Тема
2.
міжнародної
діяльності

Середовище
економічної

Тема
2.
міжнародної
діяльності

Середовище
економічної

Тема 3. Глобалізація та
економічний розвиток

Тема 3. Глобалізація та
економічний розвиток
Тема
4.
Сучасна
міжнародна торгівля

Тема
4.
Сучасна
міжнародна торгівля

Тема
5.
Міжнародні
кредитні відносини

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Система світового господарства, його
елементи. Взаємозв’язок та взаємодія
світового господарства та національних
економік. Дія закону вартості та його
вплив на формування світогосподарських
зв’язків.
Міжнародний розподіл факторів
виробництва, їх мобільність. Поняття
інтернаціоналізації господарського життя.
Етапи розвитку міжнародної економіки.
Нові тенденції та особливості сучасного
етапу у розвитку світової економіки.
Структура міжнародної економіки.
Середовище міжнародних економічних
відносин, його структуризація та
особливості. Функціональні взаємозв’язки
у міжнародній економіці. Дія глобальних
факторів, тенденції технологічної
революції.
Класифікація країн в міжнародній
економіці, критерії, принципи та роль
окремих країн. Поняття міжнародної
конкурентоспроможності країни та
критерії оцінки. Оцінка місця України у
світовій економіці.
Поняття, основні чинники та форми
прояву економічної глобалізації.
Соціально-економічні ефекти глобалізації.
Сутність та моделі економічного розвитку
країн.
Поняття «глобальної проблеми».
Об’єктивні умови виникнення глобальних
проблем. Роль міжнародних організацій у
їх подоланні.
Суть та показники міжнародної торгівлі.
Теорії міжнародної торгівлі. Форми
здійснення експортно-імпортних та
товарообмінних операцій у міжнародній
торгівлі. Організація діяльності
міжнародних товарних ринків.
Особливості міжнародної торгівлі
послугами. Зовнішньоторговельна
політика: суть та інструменти реалізації.
Регулювання торгівлі на національному та
міжнародному ринках, роль ВТО.
Міжнародний кредит – як елемент
міжнародного ринку позичкових капіталів.
Форми міжнародного кредиту. Види
кредитних операцій на світовому ринку
капіталів

Кількість
годин*

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8
№
з/п
10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Назва теми
Тема
5.
Міжнародні
кредитні відносини
Тема
5.
Міжнародні
кредитні відносини
Тема
6.
Міжнародна
мобільність капіталу

Тема
6.
Міжнародна
мобільність капіталу
Тема
7.
Міжнародна
міграція робочої сили

Тема
7.
Міжнародна
міграція робочої сили
Тема 8. Світова валютна
система

Тема 8. Світова валютна
система

Тема
9.
Міжнародні
розрахунки та платіжний
баланс

Тема
9.
Міжнародні
розрахунки та платіжний
баланс

Тема
10.
Міжнародна
економічна інтеграція

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
. Міжнародні комерційні кредити.
Міжнародні міжурядові позики.
Кредити міжнародно-кредитних
організацій. Співробітництво України з
міжнародними валютно-кредитними та
фінансовими організаціями.
Сутність, мотивація і форми міжнародного
руху капіталів. Економічні ефекти
міжнародної мобільності капіталу. Прямі
та портфельні інвестиції. Міжнародна
технічна допомога.
Поняття інвестиційного клімату та його
складові. Стан та проблеми іноземного
інвестування в Україні. Проблеми
формування фондового ринку України.
Суть та види міжнародної міграції робочої
сили. Економічні ефекти між-народної
трудової міграції. Тенденції розвитку
міжнародного ринку робочої сили.
Позитивні та негативні наслідки
міжнародної міграції робочої сили.
Регулювання міграційних процесів.
Основні риси міграційного законодавства.
Особливості формування і розвитку
світового ринку праці.
Суть міжнародних валютних відносин.
Види валютних систем. Еволюція
валютних систем і проблеми сучасних
світових валютних відносин. Валютні
курси.
Котирування валют. Конвертованість
валют. Валютні ринки та валютні операції.
Валютна політика держави та її види.
Проблеми валютного регулювання в
Україні.
Платіжний баланс в системі контролю за
розвитком зовнішньоекономічних зв’язків.
Суть та структура платіжного балансу.
Фактори, що впливають на платіжний
баланс. Способи балансування сальдо
платіжного балансу.
Методи регулювання платіжного балансу.
Міжнародні розрахунки, їх форми та
особливості здійснення. Проблеми
зовнішньої заборгованості країн та
України. Проблеми міжнародних
розрахунків в Україні.
Суть, передумови та цілі економічної
інтеграції. Етапи економічної інтеграції.
Статичні та динамічні ефекти економічної
інтеграції. Форми, шляхи та особливості

Кількість
годин*
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9
№
з/п

Назва теми

21

Тема
10.
Міжнародна
економічна інтеграція

22

23

Тема
11.
економічна
України
Тема
11.
економічна
України

Зовнішньополітика
Зовнішньополітика

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
регіональної економічної інтеграції.
Регіональні інтеграційні об’єднання.
Україна у світових інтеграційних
процесах. Перспективи та проблеми
світової (глобальної) інтеграції. Проблеми
та перспективи розвитку міжнародного
бізнесу в Україні.
Поняття зовнішньоекономічної політики
та її види. Зовнішньоторгові режими та їх
характеристика.
Механізм реалізації зовнішньоекономічної
політики. Формування стратегічних
переваг зовнішньоекономічної політики
України.

Всього

Кількість
годин*

2

2

2
46

3) Теми та короткий зміст семінарських занять
№
з/п
1

Назва теми
Тема 1. Інтернаціоналізація
економічного розвитку

Тема
2.
міжнародної
діяльності

2

Середовище
економічної

Тема 3. Глобалізація
економічний розвиток

та

Тема
4.
Сучасна
міжнародна торгівля

Тема
5.
Міжнародні
кредитні відносини
3

Тема
6.
Міжнародна
мобільність капіталу

Тема
7.
Міжнародна
міграція робочої сили

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Взаємозв’язок та взаємодія світового
господарства та національних економік.
Міжнародний розподіл факторів
виробництва, їх мобільність. Нові
тенденції та особливості сучасного етапу у
розвитку світової економіки. Структура
міжнародної економіки.
Функціональні взаємозв’язки у
міжнародній економіці. Дія глобальних
факторів, тенденції технологічної
революції. Оцінка місця України у світовій
економіці.
Соціально-економічні ефекти глобалізації.
Об’єктивні умови виникнення глобальних
проблем. Роль міжнародних організацій у
їх подоланні.
Форми здійснення експортно-імпортних та
товарообмінних операцій у міжнародній
торгівлі. Особливості міжнародної торгівлі
послугами. Регулювання торгівлі на
національному та міжнародному ринках,
роль ВТО.
Співробітництво України з міжнародними
валютно-кредитними та фінансовими
організаціями.
Економічні ефекти міжнародної
мобільності капіталу. Міжнародна
технічна допомога. Стан та проблеми
іноземного інвестування в Україні.
Проблеми формування фондового ринку
України.
Економічні ефекти міжнародної трудової
міграції. Позитивні та негативні наслідки

Кількість
годин*

2

2

2

10
№
з/п

Назва теми

4

Тема 8. Світова валютна
система

Тема
9.
Міжнародні
розрахунки та платіжний
баланс

2

Тема
10.
Міжнародна
економічна інтеграція

Тема
11.
економічна
України

Зовнішньополітика

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
міжнародної міграції робочої сили.
Регулювання міграційних процесів.
Особливості формування і розвитку
світового ринку праці.
Еволюція валютних систем і проблеми
сучасних світових валютних відносин.
Валютні ринки та валютні операції.
Валютна політика держави та її види.
Проблеми валютного регулювання в
Україні.
Фактори, що впливають на платіжний
баланс. Способи балансування сальдо
платіжного балансу. Проблеми зовнішньої
заборгованості країн та України. Проблеми
міжнародних розрахунків в Україні.
Україна у світових інтеграційних
процесах. Перспективи та проблеми
світової (глобальної) інтеграції. Проблеми
та перспективи розвитку міжнародного
бізнесу в Україні.
Зовнішньоторгові режими та їх
характеристика. Механізм реалізації
зовнішньоекономічної політики.
Формування стратегічних переваг
зовнішньоекономічної політики України.

Всього

Кількість
годин*

2

2

10

4) Теми та короткий зміст практичних занять
№
з/п
1

Назва теми
Тема
4.
Сучасна
міжнародна торгівля

Тема
5.
Міжнародні
кредитні відносини
2

Тема 8. Світова валютна
система
Тема
9.
Міжнародні
розрахунки та платіжний
баланс

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Форми здійснення експортно-імпортних та
товарообмінних операцій у міжнародній
торгівлі. Регулювання торгівлі на
національному та міжнародному ринках,
роль ВТО.
Види кредитних операцій на світовому
ринку капіталів. Міжнародні комерційні
кредити. Міжнародні міжурядові позики.
Валютні курси. Котирування валют.
Конвертованість валют. Валютні ринки та
валютні операції.
Суть та структура платіжного балансу.
Фактори, що впливають на платіжний
баланс. Способи балансування сальдо
платіжного балансу. Методи регулювання
платіжного балансу.

Всього

Кількість
годин*

2

2

4

5) Теми та короткий зміст лабораторних занять
№
з/п
-

Назва теми
-

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
-

Кількість
годин*
-

11
№
з/п
Всього

Назва теми
-

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
-

Кількість
годин*
-

6) Теми, що виносяться на самостійне опрацювання, їх короткий зміст
№
з/п
1

2

3

4

5

Назва теми
Тема
1.
лізація
розвитку

Тема
2.
міжнародної
діяльності

Інтернаціонаекономічного

Середовище
економічної

Тема 3. Глобалізація та
економічний розвиток

Тема
4.
Сучасна
міжнародна торгівля

Тема
5.
Міжнародні
кредитні відносини

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Система світового господарства, його
елементи. Взаємозв’язок та взаємо-дія
світового господарства та національних
економік. Дія закону вартості та його
вплив на формування світогосподарських
зв’язків. Міжнародний розподіл факторів
виробництва, їх мобільність. Поняття
інтернаціоналізації господарського життя.
Етапи розвитку міжнародної економіки.
Нові тенденції та особливості сучасного
етапу у розвитку світової економіки.
Структура міжнародної економіки.
Середовище міжнародних економічних
відносин, його структуризація та
особливості. Функціональні взаємозв’язки
у міжнародній економіці. Дія глобальних
факторів, тенденції технологічної
революції. Класифікація країн в
міжнародній економіці, критерії, принципи
та роль окремих країн. Поняття
міжнародної конкурентоспроможності
країни та критерії оцінки. Оцінка місця
України у світовій економіці.
Поняття, основні чинники та форми
прояву економічної глобалізації.
Соціально-економічні ефекти глобалізації.
Сутність та моделі економічного розвитку
країн. Поняття «глобальної проблеми».
Об’єктивні умови виникнення глобальних
проблем. Роль міжнародних організацій у
їх подоланні.
Суть та показники міжнародної торгівлі.
Теорії міжнародної торгівлі. Форми
здійснення експортно-імпортних та
товарообмінних операцій у міжнародній
торгівлі. Організація діяльності
міжнародних товарних ринків.
Особливості міжнародної торгівлі
послугами. Зовнішньоторговельна
політика: суть та інструменти реалізації.
Регулювання торгівлі на національному та
міжнародному ринках, роль ВТО.
Міжнародний кредит – як елемент
міжнародного ринку позичкових капіталів.
Форми міжнародного кредиту. Види
кредитних операцій на світовому ринку

Кількість
годин

7

6

7

6

6

12
№
з/п

Назва теми

6

Тема
6.
Міжнародна
мобільність капіталу

7

8

9

10

Тема
7.
Міжнародна
міграція робочої сили

Тема 8. Світова валютна
система

Тема
9.
Міжнародні
розрахунки та платіжний
баланс

Тема
10.
Міжнародна
економічна інтеграція

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
капіталів. Міжнародні комерційні кредити.
Міжнародні міжурядові позики. Кредити
міжнародно-кредитних організацій.
Співробітництво України з міжнародними
валютно-кредитними та фінансовими
організаціями.
Сутність, мотивація і форми міжнародного
руху капіталів. Економічні ефекти
міжнародної мобільності капіталу. Прямі
та портфельні інвестиції. Міжнародна
технічна допомога. Поняття
інвестиційного клімату та його складові.
Стан та проблеми іноземного інвестування
в Україні. Проблеми формування
фондового ринку України.
Суть та види міжнародної міграції робочої
сили. Економічні ефекти між-народної
трудової міграції. Тенденції розвитку
міжнародного ринку робочої сили.
Позитивні та негативні наслідки
міжнародної міграції робочої сили.
Регулювання міграційних процесів.
Основні риси міграційного законодавства.
Особливості формування і розвитку
світового ринку праці.
Суть міжнародних валютних відносин.
Види валютних систем. Еволюція
валютних систем і проблеми сучасних
світових валютних відносин. Валютні
курси. Котирування валют.
Конвертованість валют. Валютні ринки та
валютні операції. Валютна політика
держави та її види. Проблеми валютного
регулювання в Україні.
Платіжний баланс в системі контролю за
розвитком зовнішньоекономічних зв’язків.
Суть та структура платіжного балансу.
Фактори, що впливають на платіжний
баланс. Способи балансування сальдо
платіжного балансу. Методи регулювання
платіжного балансу. Міжнародні
розрахунки, їх форми та особливості
здійснення. Проблеми зовнішньої
заборгованості країн та України. Проблеми
міжнародних розрахунків в Україні.
Суть, передумови та цілі економічної
інтеграції. Етапи економічної інтеграції.
Статичні та динамічні ефекти економічної
інтеграції. Форми, шляхи та особливості
регіональної економічної інтеграції.
Регіональні інтеграційні об’єднання.

Кількість
годин

5

5

4

4

5

13
№
з/п

11

Всього

Назва теми

Тема
11.
економічна
України

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Україна у світових інтеграційних
процесах. Перспективи та проблеми
світової (глобальної) інтеграції. Проблеми
та перспективи розвитку міжнародного
бізнесу в Україні.
Зовнішньо- Поняття зовнішньоекономічної політики
політика та її види. Зовнішньоторгові режими та їх
характеристика. Механізм реалізації
зовнішньоекономічної політики.
Формування стратегічних переваг
зовнішньоекономічної політики України.

Кількість
годин

5

60

14

3.2.2. ЗАОЧНА
1. Програма навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Змістовний модуль 1.
Теоретичні аспекти формування
та функціонування світових ринків та
світового господарства. Міжнародна
мобільність факторів виробництва та
основні тенденції розвитку світових
ринків
Тема
1.
Інтернаціоналізація
економічного розвитку
Тема 2. Середовище міжнародної
економічної діяльності
Тема
3.
Глобалізація
та
економічний розвиток
Тема 4. Сучасна міжнародна
торгівля
Тема 5. Міжнародні кредитні
відносини
Змістовний модуль 2.
Міжнародна
мобільність
факторів виробництва та функціональні
зв’язки у світовій економіці і місце
України
Тема 6. Міжнародна мобільність
капіталу
Тема 7. Міжнародна міграція
робочої сили
Тема 8. Світова валютна система
Тема 9. Міжнародні розрахунки та
платіжний баланс
Тема 10. Міжнародна економічна
інтеграція
Тема 11. Зовнішньоекономічна
політика України
РАЗОМ

УСЬОГО

л

пр

сем

60

4

2

0

лаб

сам.в.

10
13

10
2

12

13

12

12

10
2

2

12

60

10

4

2

0

9
10

2

9
9
2

10

9

2

9

10
120

54

9

11

10

54

9
8

4

0

108

2. Теми та короткий зміст лекційних занять
№
з/п
1

Назва теми
Тема
1.
лізація
розвитку

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Інтернаціона- Система світового господарства, його
економічного елементи. Взаємозв’язок та взаємодія
світового господарства та національних
економік. Дія закону вартості та його
вплив на формування світогосподарських
зв’язків. Міжнародний розподіл факторів
виробництва, їх мобільність. Поняття
інтернаціоналізації господарського життя.
Етапи розвитку міжнародної економіки.
Нові тенденції та особливості сучасного

Кількість
годин*

2

15
№
з/п

Назва теми

Тема
2.
міжнародної
діяльності

Середовище
економічної

Тема 3. Глобалізація та
економічний розвиток

2

Тема
4.
Сучасна
міжнародна торгівля

Тема
5.
Міжнародні
кредитні відносини

3

Тема
6.
Міжнародна
мобільність капіталу

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
етапу у розвитку світової економіки.
Структура міжнародної економіки.
Середовище міжнародних економічних
відносин, його структуризація та
особливості. Функціональні взаємозв’язки
у міжнародній економіці. Дія глобальних
факторів, тенденції технологічної
революції. Класифікація країн в
міжнародній економіці, критерії, принципи
та роль окремих країн. Поняття
міжнародної конкурентоспроможності
країни та критерії оцінки. Оцінка місця
України у світовій економіці.
Поняття, основні чинники та форми
прояву економічної глобалізації.
Соціально-економічні ефекти глобалізації.
Сутність та моделі економічного розвитку
країн. Поняття «глобальної проблеми».
Об’єктивні умови виникнення глобальних
проблем. Роль міжнародних організацій у
їх подоланні.
Суть та показники міжнародної торгівлі.
Теорії міжнародної торгівлі. Форми
здійснення експортно-імпортних та
товарообмінних операцій у міжнародній
торгівлі. Організація діяльності
міжнародних товарних ринків.
Особливості міжнародної торгівлі
послугами. Зовнішньоторговельна
політика: суть та інструменти реалізації.
Регулювання торгівлі на національному та
міжнародному ринках, роль ВТО.
Міжнародний кредит – як елемент
міжнародного ринку позичкових капіталів.
Форми міжнародного кредиту. Види
кредитних операцій на світовому ринку
капіталів. Міжнародні комерційні кредити.
Міжнародні міжурядові позики. Кредити
міжнародно-кредитних організацій.
Співробітництво України з міжнародними
валютно-кредитними та фінансовими
організаціями.
Сутність, мотивація і форми міжнародного
руху капіталів. Економічні ефекти
міжнародної мобільності капіталу. Прямі
та портфельні інвестиції. Міжнародна
технічна допомога. Поняття
інвестиційного клімату та його складові.
Стан та проблеми іноземного інвестування
в Україні. Проблеми формування
фондового ринку України.

Кількість
годин*

2

2

16
№
з/п

Назва теми
Тема
7.
Міжнародна
міграція робочої сили

Тема 8. Світова валютна
система

4

Тема
9.
Міжнародні
розрахунки та платіжний
баланс

Тема
10.
Міжнародна
економічна інтеграція

Тема
11.
економічна
України

Всього

Зовнішньополітика

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Суть та види міжнародної міграції робочої
сили. Економічні ефекти між-народної
трудової міграції. Тенденції розвитку
міжнародного ринку робочої сили.
Позитивні та негативні наслідки
міжнародної міграції робочої сили.
Регулювання міграційних процесів.
Основні риси міграційного законодавства.
Особливості формування і розвитку
світового ринку праці.
Суть міжнародних валютних відносин.
Види валютних систем. Еволюція
валютних систем і проблеми сучасних
світових валютних відносин. Валютні
курси. Котирування валют.
Конвертованість валют. Валютні ринки та
валютні операції. Валютна політика
держави та її види. Проблеми валютного
регулювання в Україні.
Платіжний баланс в системі контролю за
розвитком зовнішньоекономічних зв’язків.
Суть та структура платіжного балансу.
Фактори, що впливають на платіжний
баланс. Способи балансування сальдо
платіжного балансу. Методи регулювання
платіжного балансу. Міжнародні
розрахунки, їх форми та особливості
здійснення. Проблеми зовнішньої
заборгованості країн та України. Проблеми
міжнародних розрахунків в Україні.
Суть, передумови та цілі економічної
інтеграції. Етапи економічної інтеграції.
Статичні та динамічні ефекти економічної
інтеграції. Форми, шляхи та особливості
регіональної економічної інтеграції.
Регіональні інтеграційні об’єднання.
Україна у світових інтеграційних
процесах. Перспективи та проблеми
світової (глобальної) інтеграції. Проблеми
та перспективи розвитку міжнародного
бізнесу в Україні.
Поняття зовнішньоекономічної політики
та її види. Зовнішньоторгові режими та їх
характеристика. Механізм реалізації
зовнішньоекономічної політики.
Формування стратегічних переваг
зовнішньоекономічної політики України.

Кількість
годин*

2

8

17

3. Теми та короткий зміст семінарських занять
№
з/п
Всього

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення

-

-

-

Кількість
годин*
-

4. Теми та короткий зміст практичних занять
№
з/п
1

Назва теми
Тема
4.
Сучасна
міжнародна торгівля

Тема
5.
Міжнародні
кредитні відносини
2

Тема 8. Світова валютна
система
Тема
9.
Міжнародні
розрахунки та платіжний
баланс

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Форми здійснення експортно-імпортних та
товарообмінних операцій у міжнародній
торгівлі. Регулювання торгівлі на
національному та міжнародному ринках,
роль ВТО.
Види кредитних операцій на світовому
ринку капіталів. Міжнародні комерційні
кредити. Міжнародні міжурядові позики.
Валютні курси. Котирування валют.
Конвертованість валют. Валютні ринки та
валютні операції.
Суть та структура платіжного балансу.
Фактори, що впливають на платіжний
баланс. Способи балансування сальдо
платіжного балансу. Методи регулювання
платіжного балансу.

Кількість
годин*

2

2

Всього

4

5. Теми та короткий зміст лабораторних занять
№
з/п
Всього

Назва теми
-

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
-

Кількість
годин*
-

6. Теми, що виносяться на самостійне опрацювання, їх короткий
зміст
№
з/п
1

2

Назва теми
Тема
1.
лізація
розвитку

Тема
2.
міжнародної
діяльності

Інтернаціонаекономічного

Середовище
економічної

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Система світового господарства, його
елементи. Взаємозв’язок та взаємо-дія
світового господарства та національних
економік. Дія закону вартості та його
вплив на формування світогосподарських
зв’язків. Міжнародний розподіл факторів
виробництва, їх мобільність. Поняття
інтернаціоналізації господарського життя.
Етапи розвитку міжнародної економіки.
Нові тенденції та особливості сучасного
етапу у розвитку світової економіки.
Структура міжнародної економіки.
Середовище міжнародних економічних
відносин, його структуризація та
особливості. Функціональні взаємозв’язки

Кількість
годин

10

12

18
№
з/п

Назва теми

3

Тема 3. Глобалізація та
економічний розвиток

4

5

6

7

Тема
4.
Сучасна
міжнародна торгівля

Тема
5.
Міжнародні
кредитні відносини

Тема
6.
Міжнародна
мобільність капіталу

Тема
7.
Міжнародна
міграція робочої сили

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
у міжнародній економіці. Дія глобальних
факторів, тенденції технологічної
революції. Класифікація країн в
міжнародній економіці, критерії, принципи
та роль окремих країн. Поняття
міжнародної конкурентоспроможності
країни та критерії оцінки. Оцінка місця
України у світовій економіці.
Поняття, основні чинники та форми
прояву економічної глобалізації.
Соціально-економічні ефекти глобалізації.
Сутність та моделі економічного розвитку
країн. Поняття «глобальної проблеми».
Об’єктивні умови виникнення глобальних
проблем. Роль міжнародних організацій у
їх подоланні.
Суть та показники міжнародної торгівлі.
Теорії міжнародної торгівлі. Форми
здійснення експортно-імпортних та
товарообмінних операцій у міжнародній
торгівлі. Організація діяльності
міжнародних товарних ринків.
Особливості міжнародної торгівлі
послугами. Зовнішньоторговельна
політика: суть та інструменти реалізації.
Регулювання торгівлі на національному та
міжнародному ринках, роль ВТО.
Міжнародний кредит – як елемент
міжнародного ринку позичкових капіталів.
Форми міжнародного кредиту. Види
кредитних операцій на світовому ринку
капіталів. Міжнародні комерційні кредити.
Міжнародні міжурядові позики. Кредити
міжнародно-кредитних організацій.
Співробітництво України з міжнародними
валютно-кредитними та фінансовими
організаціями.
Сутність, мотивація і форми міжнародного
руху капіталів. Економічні ефекти
міжнародної мобільності капіталу. Прямі
та портфельні інвестиції. Міжнародна
технічна допомога. Поняття
інвестиційного клімату та його складові.
Стан та проблеми іноземного інвестування
в Україні. Проблеми формування
фондового ринку України.
Суть та види міжнародної міграції робочої
сили. Економічні ефекти між-народної
трудової міграції. Тенденції розвитку
міжнародного ринку робочої сили.
Позитивні та негативні наслідки

Кількість
годин

12

10

10

9

9

19
№
з/п

Назва теми

8

Тема 8. Світова валютна
система

9

10

11

Всього

Тема
9.
Міжнародні
розрахунки та платіжний
баланс

Тема
10.
Міжнародна
економічна інтеграція

Тема
11.
економічна
України

Зовнішньополітика

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
міжнародної міграції робочої сили.
Регулювання міграційних процесів.
Основні риси міграційного законодавства.
Особливості формування і розвитку
світового ринку праці.
Суть міжнародних валютних відносин.
Види валютних систем. Еволюція
валютних систем і проблеми сучасних
світових валютних відносин. Валютні
курси. Котирування валют.
Конвертованість валют. Валютні ринки та
валютні операції. Валютна політика
держави та її види. Проблеми валютного
регулювання в Україні.
Платіжний баланс в системі контролю за
розвитком зовнішньоекономічних зв’язків.
Суть та структура платіжного балансу.
Фактори, що впливають на платіжний
баланс. Способи балансування сальдо
платіжного балансу. Методи регулювання
платіжного балансу. Міжнародні
розрахунки, їх форми та особливості
здійснення. Проблеми зовнішньої
заборгованості країн та України. Проблеми
міжнародних розрахунків в Україні.
Суть, передумови та цілі економічної
інтеграції. Етапи економічної інтеграції.
Статичні та динамічні ефекти економічної
інтеграції. Форми, шляхи та особливості
регіональної економічної інтеграції.
Регіональні інтеграційні об’єднання.
Україна у світових інтеграційних
процесах. Перспективи та проблеми
світової (глобальної) інтеграції. Проблеми
та перспективи розвитку міжнародного
бізнесу в Україні.
Поняття зовнішньоекономічної політики
та її види. Зовнішньоторгові режими та їх
характеристика. Механізм реалізації
зовнішньоекономічної політики.
Формування стратегічних переваг
зовнішньоекономічної політики України.

Кількість
годин

9

9

9

9

108

4. Форми та методи викладання, навчання і оцінювання
4.1.
Форми та методи викладання, навчання: студенто-центрований,
проблемно-орієнтований,
професійно-орієнтований,
комінікативний,
міждисциплінарний підходи до навчання.
Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять, семінарів,
роботи в малих групах, проведення індивідуальних занять, консультацій з
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викладачем, самонавчання в системі Moodle.
4.2.
Форми та методи поточного контролю: тестування, вибіркове усне
опитування перед початком занять, перевірка домашнього завдання, письмове
опитування (розв’язування індивідуальних завдань), письмова контрольна робота.
4.3.
Форми та методи підсумкового контроль: іспит.
5. Засоби діагностики результатів навчання
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є:
•
залік;
•
стандартизовані тести;
•
командні проекти;
•
аналітичні реферати;
•
презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
•
студентські презентації та виступи на наукових заходах;
•
розрахункові роботи;
•
інші види індивідуальних та групових завдань.
6. Розподіл балів, які отримують студенти
6.1. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни у балах за всі види
навчальної діяльності (шкала Коледжу), яка переводиться в оцінку за шкалою
ECTS та у чотирибальну національну (державну) шкалу:
Сума балів за
шкалою
Коледжу
90-100
82-89
75-81
65-74
60-64
35-59

1-34

Оцінка за шкалою
ECTS
А (відмінно)
В (дуже добре)
С (добре)
D (задовільно)
E (достатньо)
FX (незадовільно з
можливістю повторного
складання)
F (незадовільно з
обов’язковим
повторним курсом)

Оцінка за національною шкалою
Іспит
Залік
Відмінно
Добре

Зараховано

Задовільно
Незадовільно

Не зараховано

6.2. Розподіл вагових коефіцієнтів за змістовими модулями оцінювання
складових поточного та підсумкового контролю результатів навчальної діяльності
студентів з вивчення нормативних і вибіркових дисциплін:
6.2.1.
Розподіл вагових коефіцієнтів для заліку/іспиту (для денної форми
навчання):
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Залік:
Змістовий модуль №1

Т1

40 %
Т3
Т4

Т2

Т5

Змістовий модуль № 2
Рейтингова (підсумкова оцінка
за змістовий модуль 2,
враховуючи поточне
опитування)
60 %
Т6 Т7 Т8 Т9 Т10
Т11

Рейтингова
(підсумкова) оцінка з
навчальної
дисципліни (100
балів) або Залік
100

6.2.2.
Розподіл вагових коефіцієнтів для заліку/ екзамену (для заочної
форми навчання):
Залік:
МКР

Т1

60 %
Т2 Т3

Змістовий модуль
Підсумкова оцінка за
змістовий модуль, враховуючи
оцінку за захист навчального
матеріалу, що виноситься на
самостійне вивчення
40 %
Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11

Рейтингова
(підсумкова) оцінка з
навчальної дисципліни
(100 балів) або Залік

100

7. Критерії оцінювання складових поточного контролю
навчальної діяльності студента
7.1. Компетенції (знання, уміння та навички), продемонстровані на
навчальних заняттях (враховуючи знання з тем, що виносяться на самостійне
опрацювання) оцінюються за 100-бальною системою.
Оцінка в балах
(за 100-бальною
шкалою) за всі
види навчальної
діяльності

Критерії оцінювання

98-100

Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у
навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для
обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні
завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє
ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати
інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо
викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й
нахили; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в
нестандартних умовах.
Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни,
аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити
джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми,
застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у
практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за
допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову
конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї
пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні явища, процеси; займає
активну життєву позицію.
Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у

94-97

90-93
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Оцінка в балах
(за 100-бальною
шкалою) за всі
види навчальної
діяльності

86-89

81-85

75-80

70-74

65-69

60-64

50-59

35-49

1-34

Критерії оцінювання

нестандартних ситуаціях; може визначати тенденції та суперечності різних
процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні
тенденції, факти, явища, процеси; самостійно визначає мету власної
діяльності; розв’язує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як
альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи
різні явища, процеси.
Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо
змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить
аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній
аргументації; чітко тлумачить поняття, категорії, нормативні документи;
формулює закони; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості
творчі завдання; має сформовані типові навички.
Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у
стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна,
логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно
працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.
Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує
базовими теоріями і фактами, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між
ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок,
застосовувати теоретичні знання у стандартних ситуаціях; за допомогою
викладача може скласти план реферату, виконати його і правильно
оформити; самостійно користуватися додатковими джерелами; правильно
використовувати термінологію; скласти таблиці, схеми.
Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може
поверхнево аналізувати події, ситуації, робить певні висновки; відповідь
може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно
відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час
розв’язування розрахункових завдань за алгоритмом, користуватися
додатковими джерелами.
Студент розуміє сутність навчальної дисципліни, може дати визначення
понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з
підручником, самостійно опрацьовувати частину навчального матеріалу;
робить прості розрахунки за алгоритмом, але окремі висновки не логічні, не
послідовні.
Студент володіє початковими знаннями, здатний провести за зразком
розрахунки; орієнтується у поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання
навчального матеріалу викликає значні труднощі.
Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок;
виявляє окремі властивості; робить спроби виконання
вправ, дій
репродуктивного характеру; за допомогою викладача робить прості
розрахунки за готовим алгоритмом.
Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить
спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише
за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти в
підручнику відповідь.
Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів,
фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують
відповіді „так” чи „ні”.
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7.2. Оцінювання
індивідуального
навчально-дослідного
завдання
здійснюється за 100-бальною системою.
7.3. Оцінювання модульних контрольних робіт здійснюється за 100бальною системою.
7.4. Оцінювання захист
навчального матеріалу, що виноситься на
самостійне вивчення для студентів заочної форми навчання здійснюється за 100бальною системою.
7.5. Оцінювання іспиту здійснюється за 100-бальною системою.
8. Інструменти, обладнання, програмне, методичне забезпечення навчальної
дисципліни
9. Рекомендовані джерела інформації
9.1. Основна література
1. Міжнародна економіка: навчальний посібник / За ред. С.В. Фомішин.
Львів: Новий Світ 2000, 2012. 445 с.
2. Міжнародна економіка: навчальний посібник для вузів / Г.Е.
Гронтковська, О.І.Ряба, А.М. Венцурик, О.І. Красновська. Київ: ЦУЛ, 2014. 382 с.
3. Міжнародна економіка: підручник для вузів / В.В. Білоцерківець, О.О.
Завгородня, В.К. Лебедєва, інш.; За ред. А.О. Задоя, В.М. Тарасевич. Київ: ЦУЛ,
2012. 414 с.
4. Міжнародна економіка: навчальний посібник / Т.В. Андросова, К.Я.
Петрова, М.М. Кім, М.А. Садиков; За заг. ред. О.В. Носова. Харків: Видавництво
Харківського державного університету харчування та торгівлі, 2010. 322 с.
5. Міжнародна економіка: підручник / О.О. Завгородня, В.К. Лебедєва, О.В.
Летуча, інш.; За ред. В.М. Тарасевич. Київ: Знання, 2012. 143 с.
6. Международная экономика: учебник для вузов / Н.С. Логвинова, М.И.
Барановская, О.В. Захарченко, др.; Под ред. Ю.Г. Козак. 4-е изд., перераб. и доп.
Київ: ЦУЛ, 2012.
7. Міжнародна економіка: навч. посіб. / Білоцерківець В. В. , Завгородня
О.О., Лебедєва В.К.; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.О. Задої та д-ра екон. наук,
проф. В. М. Тарасевича; Дніпропетр. ун-т економіки та права. Д.: Вид-во ДУЕП,
2010. 339 с.
8. Липов В.В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні
економічні відносини. Модуль 1. Світова система господарювання. Навчальнопрактичний посібник. К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. 368 с.
9. Міжнародна економіка: навчальний посібник для вузів / В.В.
Ковалевский, М.А. Левицкий, О.В. Воронова, М.І. Барановська; За ред. Ю.Г.
Козак, Н.С. Логвінова, В.М. Осипов. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: ЦУЛ, 2008.
1117 с.
10. Козак Ю.Г., Ковалевский В.В., Ржепішевський К.І. Міжнародна
економіка: в питаннях та відповідях: Навчальний посібник. Київ: «Центр
навчальної літератури», 2004. 676 с.
11. Козик В.В., Панкова Л.А., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Міжнародна
економіка та міжнародні економічні відносини: Практикум. 2-ге вид., перероб. і
доп. К.: Вікар, 2006. 589 с.
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12. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: навч. посібник. 2-ге вид., випр. і
доп. К.: Знання, 2006. 407 с.
13. 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.
14. Міжнародна економіка: Підручник / за ред. В.М. Тарасевича. К.: Центр
навчальної літератури, 2006. 224 с.
15. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і
фінансів: Підручник для магістрантів з міжнародної економіки і державної
служби. Тернопіль: Економічна думка, 2001. 504с.
16. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка:
Навчальний посібник. К.: «Центр навчальної літератури», Видавництво „АртЕк”,
2002. 436 с.
17. Сапич В.І., Сапич Н.М. Міжнародна економіка: Практикум: Навчальний
посібник. Суми: ВТД „Університетська книга”, 2003. 159 с.
9.2. Додаткова література
1. Міжнародні фінанси: навчальний посібник для ВНЗ / І.І. Д'яконова, М.І.
Макаренко, Ф.О. Журавка, О.М. Костюк, ДВНЗ "Українська академія банківської
справи Національного банку України" . Київ: ЦУЛ, 2013. 547 с.
2. Міжнародні фінанси (за модульною системою навчання): теоретичнопрактичний посібник / В.П. Шило, С.С. Доровська, С.Б. Ільіна, Н.С. Іванова . 2-ге
вид. Київ : Кондор, 2010. 344 с.
3. Шуба О. А. Резервні валюти у структурі світової валютної системи.
Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Економічна». Випуск 90. 2016. C. 147–
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