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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З
ОСНОВАМИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТЯМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ
ЕКОНОМІКИ ТА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Наприклад: Вміння використовувати знання та навички стосовно міжнародної
економіки, умов, форм, методів та основного інструментарію міжнародної
економічної та підприємницької діяльності, механізму функціонування міжнародної
торгівлі, особливостей торгівельної політики, світового біржового ринку.
Вивчення практичної частини дисципліни засновано на виконанні ситуаційних
групових та індивідуальних завдань щодо міжнародних економічних процесів, а
також проведенні ділових ігор, на яких студенти мають змогу детально розглянути
окремі особливості міжнародної діяльності.
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних
навичок за такими дисциплінами: Економічна теорія, Регіональна економіка.
Програмні результати навчання:
знати:

-

основні теорії світової економіки, міжнародної торгівлі та міжнародного біржового
ринку;
закономірності динаміки міжнародного руху капіталу і робочої сили;
основні характеристики ресурсів розвитку світової економіки;
головні тенденції розвитку світового господарства;
сутність та види міжнародної підприємницької діяльності;
особливості процесів глобалізації, транснаціоналізації і міжнародної інтеграції;
інституційний устрій світової економіки;
основні глобальні проблеми розвитку світової економічної системи;
систему сучасних міжнародних економічних відносин і їх основні форми;
особливості та міжнародний досвід регулювання біржової діяльності;
особливості та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.

володіти:
- основними категоріями міжнародної економіки;
- механізмом дії економічних законів міжнародної економіки;
- навичками аналізу статистичного матеріалу щодо міжнародної торгівлі, світового
руху мобільних факторів виробництва (капіталів, робочої сили, технологій);
- навичками аналізу і порівняння стану економіки України та її місця на світових
ринках товарів, послуг, капіталів, ресурсів та робочої сили.
вміти:
- вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур з урахуванням міжнародного досвіду;
- збирати і узагальнювати інформацію про стан і перспективи розвитку світової
економіки і міжнародних економічних зв'язків;
- володіти порівняльним, графічним, статистичним і кількісними методами вирішення
завдань макроекономічного аналізу;
- вміти аналізувати стан і основні тенденції розвитку світової економіки;
- оцінювати доцільність і ефективність участі суб'єктів міжнародних економічних
відносин у зовнішньоекономічній діяльності;
- проводити поглиблене вивчення економіки окремих країн світу при вивченні як
вітчизняних, так і зарубіжних джерел.
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Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «іспиту» за
навчальною дисципліною «Міжнародна економіка» складає 60 балів і може бути досягнений
наступними засобами оцінювання:
Засоби оцінювання
Вид контролю

Кількість у
семестрі

Поточний контроль знань:
в т.ч.: - контрольна робота
- усне опитування або письмовий експресконтроль на практичних заняттях та лекціях;

1

2

- доповідь за темою.

1

Разом

36

60

12

20

24

40

24

40

60

100

кожне
заняття

- тестування;

Підсумковий (семестровий) контроль знань - іспит

Мінімальна Максимальна
кількість
кількість
балів
балів

1

З дисципліни передбачено виконання контрольної роботи. Виконання контрольної
роботи передбачає розкриття теоретичної складової курсу «Міжнародна економіка» і
здійснюються на основі дослідження конспекту лекцій, матеріалів підручників; наукових
публікацій.
Тематика контрольної роботи за варіантами наведена нижче:
Варіант 1
1. Еволюція світового ринку та міжнародної економіки.
2. Сутність міжнародного науково-технологічного обміну та його форми.
Варіант 2
1. Рух міжнародної економіки: форми, напрямки, чинники.
2. Демпінг. Види демпінгу. Експортні субсидії.
Варіант 3
1. Соціально-економічні основи розвитку міжнародної економіки.
2. Сучасна міжнародна торгова політика.
Варіант 4
1. Механізми взаємодії національних економік країн світу.
2. СОТ та її роль у регулюванні міжнародних торговельних відносин.
Варіант 5
1. Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Міжнародна торгівля і розподіл доходів.
2. Основні форми і канали передачі технологій.
Варіант 6
1. Міжнародна торгівля та економічне зростання.
2. Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу. Міжнародний ринок прямих
іноземних інвестицій.
Варіант 7
1. Географічна і товарна структура світового ринку.
2. Види та особливості торгівлі інжиніринговими послугами.

Варіант 8
1. Зовнішня торгівля України: географічна і товарна структура.
2. Транснаціональні корпорації: суть, критерії та еволюція.
Варіант 9
1. Міжнародна інвестиційна діяльність України.
2. Глобалізм і національна економіка.
Варіант 10
1. Ринок цінних паперів та його інструменти.
2. Україна в міжнародних кредитних відносинах.
Варіант 11
1. Україна у світових міграційних процесах.
2. Глобалізація міжнародної економіки. Суперечливість процесу глобалізації:
прогресивні і негативні наслідки.
Варіант 12
1. Проблема зовнішньоекономічної заборгованості та шляхи її вирішення.
2. Валютний ринок України та особливості його функціонування.
Варіант 13
1. Європейський внутрішній ринок. Європейська економічна політика.
2. Платіжний баланс України: стан, структура, динаміка.
Варіант 14
1. Наслідки міжнародної трудової міграції для мігрантів, приймаючих країн та країндонорів.
2. Становлення валютної системи України.
Варіант 15
1. Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці. Принципи міжнародного
кредитування.
2. Світові центри тяжіння робочої сили.
Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем
(комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни.
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