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Вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини» є складовою частиною підготовки фахів-
ців з менеджменту. Глибоке і всебічне вивчення предмету сприяє формуванню у студентів нового 
типу економічного мислення, потреби в постійному удосконаленні знань, аналізу економічної 
інформації, вмінню приймати практичні рішення у процесі міжнародної економічної діяльності.

Формування у майбутніх менеджерів теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі 
міжнародних економічних відносин, форм, методів та механізмів їх реалізації, аналіз зовнішньоеко-
номічної політики України в процесі інтеграції її в сучасні світогосподарські структури.

Мета викладання навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» є: формування у 
майбутніх менеджерів теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі міжнародних 
економічних відносин, форм, методів та механізмів їх реалізації, аналіз зовнішньоекономічної 
політики України в процесі інтеграції її в сучасні світогосподарські структури.

ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських рішень.
ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
ПРН 13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
ПРН 15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі 
етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
ПРН 19. Оцінювати участь підприємств у євроінтеграційних процесах та виявляти перспективи їх 
майбутнього розвитку.

4 кредити ECTS / 120 академічних годин
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Кредити ECTS

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

5

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни 
«Міжнародні економічні відносини» 2 1 4

Структура дисципліни6

Найменування тем Лекції
Семінарські
заняття/
практичні/
лабораторні

Вид занять/год

Самостійна
робота

2

3



2 1

1

4

2 4

1

Тема 2. Світове господарство 
та особливості його розвитку

Тема 3. Еволюційні періоди формування 
міжнародних економічних відносин
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12 4

Тема 6. Міжнародна торгівля як 
провідна форма міжнародних 
економічних відносин 2 41

Тема 7. Міжнародні економічні в
ідносини у сфері послуг

Тема 9. Міжнародна міграція 
робочої сили

1

22

2 4

2 42

Тема 10. Міжнародний науково-
технічний обмін 4

22
Тема 11. Світова валютна система і 
міжнародні валютно-фінансові відносини 4

22
Тема 12. Міжнародні кредитні 
відносини 4

22
Тема 13. Міжнародна економічна 
інтеграція 4

22

Тема 14. Міжнародні економічні 
організації у багатосторонньому 
економічному співробітництві і 
регулюванні міжнародних економіч-
них відносин 4

22

Тема 15. Проблеми інтеграції 
України до системи світогосподар-
ських зв’язків 4

22

Тема 16. Економічна єдність світу 
і глобальні проблеми міжнародних 
економічних відносин 4

Тема 8. Міжнародна інвестиційна 
діяльність і виробниче співробітництво

Тема 4. Середовище міжнародних 
економічних відносин 2

2

41

4
Тема 5. Міжнародний поділ праці та 
кооперація виробництва

Структура дисципліни6

Найменування тем Лекції
Семінарські
заняття/
практичні/
лабораторні

Вид занять/год

Самостійна
робота

7
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1. Індекс глобальної конкурентоспроможності.
2. Індекс людського розвитку.
3. Індекс економічної свободи.
4. Індекс сприйняття корупції.
5. Індекс світового багатства.
6. Індекс ведення бізнесу.
7. Індекс сплати податків.
8. Індекс сталого розвитку.
9. Індекс неспроможності держав.
10. Індекс добробуту.
11. Індекс інвестиційної привабливості.
12. Індекс туристичної конкурентоспроможності.
13. Індекс Біг Мака (та індекс борщу).
14. ВВП/ВНП країн світу та України (абсолютний, за ПКС, на душу населення).
15. Світовий ринок торгівлі товарами.
16. Світовий ринок торгівлі послугами.
17. Світовий ринок робочої сили.
18. Світовий ринок технологій.
19. Світовий ринок прямих іноземних інвестицій.
20. Світовий ринок портфельних іноземних інвестицій.
21. Світовий ринок кредитів.
22. Світовий валютний ринок.
23. Світовий борг.
24. Торговельний баланс (України у порівнянні з іншими країнами: країни-сусіди України 
       та країни G7).
25. Платіжний баланс (України у порівнянні з іншими країнами: країни-сусіди України 
      та країни G7).
26. Структура і динаміка промислового виробництва країн світу та України.

Перелік вибіркових завдань8

1. Предмет і завдання дисципліни «Міжнародні економічні відносини»
2. Світове господарство та особливості його розвитку
3. Еволюційні періоди формування міжнародних економічних відносин
4. Середовище міжнародних економічних відносин
5. Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва
6. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних економічних відносин
7. Міжнародні економічні відносини у сфері послуг
8. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво
9. Міжнародна міграція робочої сили
10. Міжнародний науково-технічний обмін
11. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини
12. Міжнародні кредитні відносини
13. Міжнародна економічна інтеграція
14. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництві 
      і регулюванні міжнародних економічних відносин
15. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків
16. Економічна єдність світу і глобальні проблеми міжнародних економічних відносин

Перелік обов’язкових завдань7
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За результатами поточного контролю протягом семестру 
студент може отримати максимально – 100 балів, мінімаль-
на сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з 
дисципліни – 60 балів.

1 семестр 3 семестр Так 2 курс Цикл 
професійної
підготовки

Співвідношення між національними  та ECTS оцінками і рейтингом студента:
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf 

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента

Для продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни здійсню-
ються актуальні лекції та семінари у вигляді презентацій, кейсів, робота в групах, семінарів-диску-
сій. Вивчення дисципліни передбачає роботу в колективі та в окремих групах. Атмосфера під час 
занять є доброзичливою, ввічливою та креативною. Студенти мають бути чесними та відповідаль-
ними.  Важливо пам’ятати, що відвідування лекційних та практичних занять є обов’язковою 
умовою оцінювання знань.

7

27. Структура і динаміка АПК країн світу та України.
28. Структура і динаміка автомобілебудування країн світу та України.
29. Структура і динаміка літакобудування країн світу та України.
30. Структура і динаміка електронної комерції країн світу та України.

Перелік вибіркових завдань8

8

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

Система оцінювання та вимоги10

Загальна 
система оцінювання 

Політика дисципліни12

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність 
за семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як 
сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою. Оцінка з дисципліни, яка завершується екзаменом, визначається як сума 
балів  за поточну навчальну діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу 
здобувача освіти (не більше 6) та балів за екзамен (не менше 24). Загальна бал з дисципліни стано-
вить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється за національною та європейською 
шкалою.  
 https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf   

Умови допуску до підсумкового контролю 11
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Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання екзамену 
з дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 
роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвер-
дженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості.
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Якщо Ви бажаєте бути успішним в цій дисципліні, то: визначте свою мету, складіть собі чіткий 
графік, наполегливо працюйте, будьте впевненим і свідомим, будьте креативним і активним.
Тому я бажаю Вам завзятості, цілеспрямованості і оптимізму. І тоді успіх прийде сам! 
До зустрічі на заняттях!

Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності 
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

У свою чергу викладач повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну 
майстерність, загальну культуру, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних 
програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку студен-
тів, виховувати повагу у молоді до батьків, жінок, старших за віком людей, колег та одногрупників.

Політика дисципліни12

13

Політика дотримання академічної доброчесності14

Основна література:
Філіпенко А.С., Будкін В.С., Веклич О.О., Годун С.Д., Дудченко М.А. та ін. Світова економіка: 
Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2002
 Солонінко К. С. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2010 
 Світова економіка: Підручник / [ Філіпенко, В.С. Будкін, О.І. Рогач та інш.]. – К.: Либідь, 2007
Додаткова література
1. Глобалізація та регіоналізація як вектори розвитку міжнародних економічних відносин : колективна 
монографія / кол. авт. ; за ред. О. А. Довгаль, Н. А. Казакової. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018
2. Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі 
глобального економічного середовища: монографія / за заг. ред. Т. В. Орєхової. Вінниця: ДонНУ імені 
Василя Стуса, 2019

Рекомендовані джерела інформації15

16 Поради з успішного навчання на курсі

16

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну


