




1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Характеристика дисципліни

за формами навчання
денна

Міжнародні відносини та світова політика
Вид дисципліни Обов’язкова
Мова викладання, навчання та 
оцінювання

українська

Загальний обсяг кредитів / годин 14/420
Курс І-ІІ
Семестр 2,3
Кількість змістових модулів з 
розподілом: 

5

Обсяг кредитів 14
Обсяг годин, в тому числі: 420

Аудиторні 196
Модульний контроль 28
Семестровий контроль 30
Самостійна робота 166

Форма семестрового контролю Екзамен
Модуль «Міжнародні економічні відносини»

Курс ІІ
Семестр 3
Обсяг кредитів 2
Обсяг годин, у тому числі: 60
   Аудиторні 28
   Модульний контроль 4
   Семестровий контроль 10
   Самостійна робота 18
   Форма семестрового контролю -
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета –  формування  у  студентів  системних  знань  у  сфері  міжнародних
економічних відносин через:
–  ознайомлення  з  предметом,  об’єктом,  базовими  категоріями,  методологією
міжнародних економічних відносин (МЕВ), завданнями, принципами, формами
й методами формування та розвитку МЕВ;
–  з’ясування  основних  понять,  визначень  та  складових  міжнародних
економічних  відносин  та  особливостей  врегулювання  міждержавних
економічних відносин;
–  передачу  знань  про  явища  і  процеси,  що  виникають  між  суб’єктами
міжнародних економічних відносин та способи їх врегулювання політичними та
правовими засобами;
– визначення особливостями поведінки акторів на світовій арені при вирішенні
питань  економічного  характеру,  поглибленого  розуміння  процесів
міжнародного економічного розвитку та співробітництва держав з економічних
та соціально-економічних питань;
– пізнання об’єктивної дійсності, оцінювання її та використання результатів при
здійсненні аналізу міжнародних відносин.

Завдання:

– формування у студентів професійних знань та навичок у сфері міжнародних
економічних відносин;
–  формування  у  студентів  навичок  абстрактного,  логічного  та  критичного
мислення,  аналізу  і  синтезу  щодо  формування,  розвитку  та  врегулювання
міжнародних економічних відносин;
–  уміння  аргументувати  вибір  шляхів  вирішення  завдань  професійного
характеру, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті
рішення.
–  узагальнення  та  розширення  знань  студентів  у  врегулюванні  міжнародних
економічних відносин.
–  надання  відповідних  знань  та  навиків  у  діяльності,  що  застосовується
фахівцями  при  вирішенні  професійних  завдань  у  сфері  міжнародних
економічних відносин;
–  формування  у  майбутніх  фахівців  аналітичного  мислення,  необхідного  для
вирішення  професійних  завдань  у  сфері  врегулювання  міжнародних
економічних відносин;
–  формування  здатності  приймати  неупереджені  і  мотивовані  рішення  з
економічних  питань  міжнародного  співробітництва,  визначати  національні
інтереси держав та мотиви поведінки акторів на світовій арені;
–  створення  умов  для  формування  професійного  мислення  спеціалістів,  які
працюватимуть у сфері міжнародних економічних відносин;
– сформувати вміння працювати самостійно;
– навчити працювати у команді колег за фахом.
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Робота студентів в Інформаційно-аналітичному центрі:

Заняття в Інформаційно-аналітичному центрі з дисципліни «Міжнародні
відносини та світова політика: Міжнародні економічні відносини» проводяться
на  основі  раціонального  поєднання  активних  форм  і  методів  навчання  з
урахуванням майбутньої практичної діяльності студентів.

Зміст заняття включає короткочасне опитування студентів з контрольних
питань  теми,  що  вивчається,  та  самостійне,  під  керівництвом  викладача,
виконання ними практичного завдання згідно запропонованої фабули.

Під  час  занять  в  Інформаційно-аналітичному  центрі  з  дисципліни
«Міжнародні відносини та світова політика: Міжнародні економічні відносини»
кожен студент  має  бути  готовим викласти  свої  міркування  з  обговорюваних
питань  і  аргументовано  відстоювати  свою  позицію,  яка  містить  аналіз
економічних складових міжнародних відносин, науково-методичної літератури,
розумну  критику,  вміння  поєднувати  теоретичний  матеріал  з  практичною
діяльністю  працівників  у  сфері  врегулювання  міжнародних  економічних
відносин.

Обговорення питань теми може відбуватися у різних формах: співбесіди,
загальної дискусії, вирішення практичних професійних ситуацій.

Метою  занять  в  Інформаційно-аналітичному  центрі  є  поглиблення  й
закріплення теоретичних знань з розвитку міжнародних економічних відносин,
одержаних студентами на лекціях і за підсумками самостійної роботи. Під час їх
проведення занять студенти повинні:
– набути практичні уміння і навички економічного аналізу, оцінки міжнародних
економічних відносин між акторами та впливу на міжнародні відносини;
–  відпрацювати  навики  аналітичної  діяльності  у  сфері  врегулювання
міжнародних економічних відносин.
– складати аналітичну довідку з питань міжнародних економічних відносин.

3. Результати навчання за дисципліною

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:
– зміст та предмет вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини»;
–  сутність  міжнародних  економічних  відносин  та  понятійно-категоріальний
апарат цієї галузі міжнародних відносин;
–  методи  врегулювання  міжнародних  економічних  відносин,  та  вміти  їх
застосовувати та аналізувати;
– теоретичні основи розвитку міжнародних економічних відносин;
– методи аналізу міжнародних економічних відносин;
–  досягнення  у  сфері  врегулювання  міжнародних  економічних  відносин  їх
способи їх застосування у професійній діяльності;
– як визначати інтереси акторів міжнародних економічних відносин.
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вміти:
–  збирати  та  обробляти  інформацію  економічного  характеру  у  сфері
міжнародних економічних відносин;
– застосовувати методи аналізу міжнародних економічних відносин;
– оволодівати і використовувати сучасні теоретичні знання у сфері міжнародних
економічних відносин;
–  володіти  методами  узагальнення  інформації  з  міжнародних  економічних
відносин, які використовуються на практиці;
– визначати причинно-наслідкові зв’язки у розвитку міжнародних економічних
відносин;
– аналізувати вплив міжнародно-правового регулювання міжнародних відносин
на їх економічну складову;
– застосовувати теоретичні знання в аналітичній діяльності у сфері регулювання
міжнародних економічних відносин;
– бути критичним і самокритичним, визнавати та виправляти власні помилки;
–  працювати  самостійно,  проявляти  добросовісність,  дисциплінованість,
пунктуальність та відповідальність, а також працювати у команді.

Відповідно  до  Освітньо-професійних  програм  291.00.01  «Суспільні
комунікації»  та  291.00.02  «Регіональні  студії»  за  першим (бакалаврським)
рівнем вищої освіти зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні
комунікації  та  регіональні  студії»,  дисципліна  «Міжнародні  відносини  та
світова політика: Міжнародні економічні відносини» забезпечує формування
таких компетентностей:

Загальні компетентності (ЗК):
ЗК-2 Здатність до гнучкого мислення, відкритості до застосування знань як у
професійній діяльності, так і в повсякденному житті.
ЗК-3  Знання  предметної  області  майбутньої  професійної  діяльності,
загальнокультурна  ерудиція,  широке  коло  інтересів,  розуміння  сутності  і
соціальної значущості майбутньої професії.
ЗК  6  Здатність  планувати  етапи  виробничого  процесу,  оцінювати  та
забезпечувати якість виконуваних робіт, представляти результати роботи й
обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному та
професійному рівні.
ЗК 10  Здатність   працювати  у  команді,  адаптації  та  дій  в  новій  ситуації,
міжособистісного  спілкування  у  мультинаціональному  та
мультикультурному  соціальному  середовищі,  емоційної  стабільності,
толерантності,  викладу  складної  комплексної  інформації  у  стислій  формі
усно та письмово,  застосування комунікативних дискурсів під час участі у
дипломатичних переговорах та бесідах.
ЗК  11  Здатність  виявляти,  ставити  та  вирішувати  проблеми,  здійснювати
самостійний пошук та оброблення інформації з різних джерел для вирішення
професійних завдань, ефективно використовувати інформаційні технології в
соціальній і професійній діяльності.
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ЗК 12 Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного
характеру,  критично  оцінювати  отримані  результати  та  обґрунтовувати
прийняті рішення.
ЗК  13  Здатність  виконувати  науково-практичні  завдання,  застосовувати
науково-дослідні  методи  відповідного  фахового  спрямування,  приймати
нестандартні  рішення  типових  та  нестандартних  задач,  дотримуватись
правил академічної доброчесності.
ЗК14  Здатність  до  самостійної  пізнавальної  діяльності,  самоорганізації  та
саморозвитку.  Спрямованість  на  розкриття  особистісного  потенціалу  та
самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху.

Фахові компетентності (ФК):
ФК 1  Знання та розуміння національних інтересів України на міжнародній
арені.
ФК  2  Знання  про  природу,  динаміку,  принципи  організації  та  історичні
тенденції розвитку міжнародних відносин.
ФК 3 Здатність вирішувати професійні задачі у сфері міжнародних відносин
та світової політики.
ФК 4  Здатність розуміти закономірності  розвитку  країн  та  регіонів  світу,
еволюції політичних, економічних та культурних зв’язків України з іншими
державами на міждержавному, регіональному та глобальному рівні. 
ФК5  Здатність розуміти архітектуру сучасної світової економічної системи,
структури  міжнародних  економічних  відносин,  їх  впливу  на  структуру  й
динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав.
ФК 6 Здатність самостійно аналізувати  зовнішню політику держав на основі
інформації  історичного,  економічного,  культурного,  правового  характеру,
уміння встановлювати зв’язки між поточними подіями, виявляти тенденції
розвитку  міжнародних  відносин;  знання  історії  та  поточного  стану
зовнішньополітичного  курсу  України,  її  найближчих  сусідів  і
найвпливовіших держав світу, готувати та здійснювати публічну апробацію
результатів досліджень.
ФК 11 Здатність на основі інформаційно-аналітичних матеріалів міністерств і
відомств,  агенцій,  відповідних  зарубіжних  структур,  спираючись  на
вітчизняний  та  світовий  досвід  інформаційно-аналітичного  забезпечення
зовнішньополітичного,   зовнішньоекономічного курсів держав  моделювати
ситуації міжнародних відносин.
ФК 19  Розуміння свого місця в системі соціальних відносин, необхідності
удосконалення  своїх  особистих  і  професійних  якостей, наполегливість  у
досягненні мети, толерантність, активна життєва позиція 
ФК  20  Здатність  аргументувати  вибір  шляхів  вирішення  завдань
професійного характеру,  обґрунтовувати прийняті рішення.

Відповідно  до  Освітньо-професійної  програми  291.00.01  «Суспільні
комунікації» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності
291  «Міжнародні  відносини,  суспільні  комунікації  та  регіональні  студії»,
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дисципліна  «Міжнародні  відносини  та  світова  політика:  Міжнародні
економічні  відносини»  забезпечує  формування  таких  програмних
результатів навчання:
ПРН-З-1  Демонструвати  знання  основних  етапів  розвитку  філософської
думки; сучасних тенденцій розвитку науки, культури і філософії; глобальних
проблем людства, їх причини. 
ПРН З-2   Відтворювати ключові  факти з  історії  міжнародних відносин та
зовнішньої  політики,  економіки  й  права,  розуміння  причинно-наслідкових
зв'язків  розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і
соціальній діяльності.
ПРН З-4   Демонструвати знання сутності міжнародних відносин, сучасних
концептуальних  підходів  до  їх  вивчення;  основних  понять,  категорій  і
основних   парадигм   в  теорії  міжнародних  відносин,  основних  суб’єктів
міжнародних  відносин,  їх  типологію,  цілі  і  засоби;  основних  напрямків
співпраці у міжнародних відносинах.
ПРН У-1 Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про
стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав.
ПРН  У-2   Збирати,  обробляти  та  аналізувати  інформацію  політичного,
історичного, економічного, правового та культурного характеру про країни і
регіони  світу  з  метою  забезпечення  національних  інтересів  України  на
регіональному та глобальному рівнях. 
ПРН  У-3 Оцінювати  події  міжнародного  життя,  процеси  в  сфері
міжнародного  співробітництва  та  міжнародної  безпеки,  стан  взаємодії  та
конфлікту в міжнародних системах.
ПРН  У-13  Працювати  в  мультинаціональному  та  мультикультурному
середовищі.
ПРН  У-25  Демонструвати  спроможність  застосовувати  новітні  освітні
технології  у  професійній  діяльності,  готовність  і  здатність  шляхом
самоосвіти, вивчення позитивного досвіду постійно удосконалюватися. 
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4. Структура навчальної дисципліни

Тематичний план для освітньої програми СК

Назва змістових модулів, тем
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о Розподіл годин між видами робіт
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Змістовий модуль 1. Міжнародні економічні відносини
Тема 1. Міжнародні економічні відносини 
(МЕВ): основні поняття та етапи розвитку. 

10 2 2 2 4

Тема 2. Світовий ринок та світове господарство. 12 2 2 2 6
Тема 3. Міжнародна торгівля. 14 2 4 4 4
Тема 4. Міжнародний рух капіталу. 10 2 2 2 4
Модульний контроль 4
Семестровий контроль 10

Разом 28 8 10 10 18

Тематичний план для освітньої програми РС

Назва змістових модулів, тем

У
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о Розподіл годин між видами робіт

Аудиторна:
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ії
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Змістовий модуль 1. Міжнародні економічні відносини
Тема 1. Міжнародні економічні відносини 
(МЕВ): основні поняття та етапи розвитку. 

10 2 2 2 4

Тема 2. Світовий ринок та світове господарство. 12 2 2 2 6
Тема 3. Міжнародна торгівля. 14 2 4 4 4
Тема 4. Міжнародний рух капіталу. 10 2 2 2 4
Модульний контроль 4
Семестровий контроль 10

Разом 28 8 10 10 18

5. Програма навчальної дисципліни
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Змістовий модуль 1. Міжнародні економічні відносини
Тема 1. Міжнародні економічні відносини (МЕВ): 

основні поняття та етапи розвитку
МЕВ  як  наукова  категорія.  Сутність  МЕВ,  їх  значення,  об’єктивна

основа  і  передумови  розвитку.  Рівні  МЕВ:  мікрорівень,  макрорівень,
наднаціональний. Моделі розвитку та види МЕВ. Структурні елементи МЕВ:
основні форми, принципи, об’єкти та суб’єкти. Особливості розвитку МЕВ в
умовах глобалізації. 

Сутність  поняття  та  характеристика  середовища  МЕВ.  Структура  й
особливості  середовища  МЕВ,  його  основні  складові  та  фактори  впливу.
Політико-правове середовище МЕВ. Співвідношення політики та економіки
у міжнародних відносинах. Політичні інтереси країн та регіонів. Політична
стабільність і політичні ризики. Правові регулятори МЕВ.

Стан  ринкових  відносин  країн  і  особливості  їх  співробітництва  з
економічних  питань.  Економічні  регулятори  МЕВ.  Соціально-культурне
середовище та інфраструктура сучасних МЕВ.

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Тема 2. Світовий ринок та світове господарство.
Сутність  та  структура  світового  ринку.  Характерні  риси  світового

ринку.  Міжнародний  рух  товарів  як  ознака  світового  ринку.  Світове
господарство: сутність, елементи, суб’єкти формування та фактори розвитку.
Міжнародна  господарча  взаємодія.  Якісний  і  кількісний  аспекти  розвитку
світового  господарства.  Головні  тенденції  формування  світового
господарства, циклічність процесів. 

Нерівномірність  соціально-економічного  розвитку  країн  світу  та  їх
типологія.  Регіональний  принцип  групування  і  головні  регіональні  групи
країн  світу.  Країни  Організації  економічного  співробітництва  та  розвитку
(ОЕСР),  країни  G-7 та  G-20. Основні центри економічного розвитку. Малі
привілейовані нації. Країни переселенського капіталізму. Країни середнього
рівня розвитку.

Країни,  що розвиваються:  поняття,  загальні  риси та місце у світовій
економіці.  Соціально-економічна  структура.  Формування  економічних
угрупувань країн із перехідною економікою і проблеми інтеграції у світову
ринкову економіку. Країни центрального планування.

Місце окремих угрупувань у світовому господарстві та МЕВ. Провідне
значення  промислово  розвинених  країн.  Проблема  ліквідації  економічної
відсталості і неоколоніальної залежності країн, що розвиваються.

Проблеми  формування  Нового  економічного  порядку.  Проблеми
інтеграції у світове господарство країн з перехідною економікою.

Міжнародний поділ праці (МПП) як основа МЕВ. Сутність та фактори
розвитку  МПП.  Основні  тенденції  розвитку  МПП.  Форми  та  види  МПП,
спеціалізація  і  кооперація  у  виробництві.  Напрямки розвитку  міжнародної
спеціалізації  і  кооперація  у  виробництві.  Напрями  розвитку  міжнародної
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спеціалізації  і  кооперування  виробництва.  Україна  в  МПП.  Вплив
технологічної революції на МПП. Головні фактори розвитку МПП в умовах
глобалізації: забезпечення умов зростання, економія сучасних витрат праці,
заміщення  матеріальних,  фінансових,  технологічних,  інвестиційних,
трудових ресурсів. Економічна ефективність МПП.

Міжнародні  розрахунки  і  платіжний  баланс.  Поняття  міжнародних
розрахунків.  Форми  міжнародних  розрахунків  та  їх  порівняльна
характеристика. Платіжний баланс, основні поняття та критерії визначення.
Структура  платіжного  балансу:  основні  статті  та  балансувальні  статті.
Сутність  платіжного  балансу  за  визначенням  МВФ.  Кредит  платіжного
балансу  країни.  Дебет  платіжного  балансу  країни.  Сальдо  платіжного
балансу. Регулювання платіжного балансу.

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Тема 3. Міжнародна торгівля
Світова  торгівля  у  сучасних  умовах  розвитку  міжнародного

співтовариства.  Сутність,  види,  форми  та  показники  світової  торгівлі.
Класичні  теорії  міжнародної  торгівлі  (МТ).  Зовнішньоекономічні  та
торговельні  відносини  України.  Зростання  ролі  міжнародної  торгівлі  у
світовому господарстві. МТ як форма МЕВ. Основні фактори розвитку МТ.
Створення  сприятливого  міжнародного  середовища  для  розвитку  МТ.
Стандартизація  товарів  на  світовому  ринку.  Міжнародні  товарні
номенклатури. Зустрічна торгівля. Міжнародні торги, ярмарки та виставки.
Особливості біржової торгівлі, її еволюція, організація та функції.

Особливості  розвитку  зовнішньоекономічної  політики  держав.
Протекціонізм  і  лібералізація  торгівлі.  Засоби  впливу  на
зовнішньоторговельну  політику.  Прояви  дискримінації  в  МТ.  Регіональне
торговельне співробітництво.

Регулювання  міжнародних  торговельних  відносин.  Діяльність
міжнародних  торговельних  організацій.  ГАТТ  (Генеральна  угода  щодо
тарифів  і  торгівлі),  ЮНКТАД  (Конференція  ООН  з  питань  торгівлі  та
розвитку).  Інституалізація  СОТ. Значення міжнародних договорів з  питань
торгівлі. Діяльність Міжнародної торгової палати.

Ціноутворення  у  світовій  політиці.  Основи  та  особливості
ціноутворення.  Ціноутворення  на  світових  ринках.  Практика  та  методи
визначення  зовнішньоторговельних  цін.  Ціна  як  фактор  та  показник
конкурентоспроможності товару. Інтернаціональна вартість і світова ціна, її
ознаки.  Ціноутворюючі  фактори.  Множинність  цін  на  світовому  ринку.
Інформаційні системи світових ринків.

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Тема 4. Міжнародний рух капіталу
Міжнародний  рух  капіталу  як  фактор  розвитку  МЕВ.  Форми

міжнародного  руху  капіталу.  Причинно-наслідковий  зв’язок  процесів
міжнародного руху капіталу. Особливості сучасного руху капіталів. Іноземне
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інвестування, його значення, стан та проблеми. Світовий ринок запозичень.
Міжнародний ринок цінних паперів 

Світова  валютна система і  міжнародні  валютно-фінансові  відносини.
Національна,  міжнародна  і  світова  валютні  системи,  елементи  та
характеристика.  Поняття  валюти  та  її  види.  Конвертованість  валют.
Валютний курс та його види. Валютний паритет

Еволюція світової валютної системи. Перехід від золотого стандарту до
вільного  курсу.  Паризька,  Генуезька,  Бреттон-Вудська  і  Ямайська валютні
системи.  Європейська  валютна  система.  Валютно-фінансова  система  країн
ЄС.

Платіжний  та  розрахунковий  баланси,  їх  структура.  Баланс
міжнародної  заборгованості  та  її  види.  Проблеми  нестабільності  балансів
країн світу.

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

6. Контроль навчальних досягнень
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6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид діяльності студента
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ю Модуль 1
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Відвідування лекцій 1 4 4
Відвідування семінарських занять 1 5 5
Відвідування практичних занять 1 5 5
Робота на семінарському занятті 10 5 50
Робота на практичному занятті 10 5 50
Виконання завдань для самостійної 
роботи

5 1 5

Виконання модульної роботи 25 2 50
Опрацювання фахових видань 5 1 5
Творча робота (аналітичне дослідження) 5 10 50

Разом - 224

6.2 Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання

ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ
Тема 1. Міжнародні економічні відносини (МЕВ): основні поняття та 
етапи розвитку

1. Співвідношення політики та економіки у міжнародних відносинах.
2. Чинники та передумови розвитку міжнародних економічних відносин

(МЕВ).
3. Сутнісні характеристики міжнародних економічних відносин.
4. Економічне  середовище  МЕВ.  Стан  ринкових  відносин  держав  і

особливості їх співробітництва з економічних питань.
5. Характеристика економічних регуляторів МЕВ.
6. Структурні особливості міжнародних економічних відносин.
7. Етапи та особливості розвитку світового господарства.
8. Соціально-культурне середовище МЕВ.

Рекомендовані джерела: основні [1;2;3;4;5;6;7;8;9], додаткові [4;5;6;9]

Тема 2. Світовий ринок та світове господарство
1. Сутність та структура світового господарства.
2. Суб'єкти світового господарства.
3. Нерівномірність соціально-економічного розвитку держав.
4. Особливості та характерні риси світового ринку.
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5. Класифікація товарів і послуг на світовому ринку.
6. «Велика сімка» у міжнародних відносинах.
7. Проблема розвитку та інтеграції країн з перехідною економікою. 
8. Неоколоніальна залежність сучасних держав. 
9. Моделі розвитку економіки держав світу (на вибір).

Рекомендовані джерела: основні [1;2;3;4;5;6;7;8;9], додаткові [4;5;6;9]

Тема 3. Міжнародна торгівля
1. Створення сприятливого міжнародного середовища для розвитку 

міжнародної торгівлі.
2. Сутність та значення міжнародної торгівлі в системі МЕВ.
3. Структура міжнародної торгівлі.
4. Стандартизація товарів на світовому ринку.
5. Державне регулювання міжнародної торгівлі.
6. Зовнішня торгівля держав: сутність та особливості.
7. Регіональне торговельне співробітництво.
8. Ціноутворення на світових товарних ринках.
9. Роль СОТ у світовій системі торгівлі.
10.Торговельні війни у сучасних міжнародних відносинах.

Рекомендовані джерела: основні [1;2;3;4;5;6;7;8;9], додаткові [4;5;6;9]

Тема 4. Міжнародний рух капіталу.
1. Сутність і структура міжнародної валютно-фінансової системи.
2. Еволюція валютно-фінансової системи.
3. Міжнародний фінансовий ринок: сутність та особливості.
4. Світовий ринок цінних паперів.
5. Баланс міжнародної заборгованості та її види.
6. Проблеми нестабільності платіжних балансів країн світу.
7. Валютний курс та чинники його формування.
8. Світові фінансові центри.
9. Офшорні центри світу.
10.Перспективи введення та використання цифрових валют.

Рекомендовані джерела: основні [1;2;3;4;5;6;7;8;9], додаткові [3;4;5;6;9]

Завдання для самостійної роботи

1. Скласти структурно-логічну схему системи світового господарства
2.  Проаналізувати  проблему  ліквідації  економічної  відсталості  і
неоколоніальної залежності країн.
3.  Визначити  та  проаналізувати  фактори  розвитку  МПП  в  умовах
глобалізації.
4.  Навести  класифікацію  моделей  розвитку  міжнародних  економічних
відносин в епоху глобалізації.
5.  Проаналізувати  міжнародні  економічні  відносини  на  прикладі  проекту
«Північний потік».
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6.  Відобразити  сутність  та  структурні  елементи міжнародних економічних
відносин.
7. Визначити кредитні рейтинги держав.
8.  Розробити  та  захистити  матриці  SWOT-аналізу  на  тему  «Господарство
держави».
9.  Підготувати  аналітична довідку «Місце держави у  системі  міжнародної
торгівлі».
10. Проаналізувати наслідки впливу пандемії на світове господарство.

Критерії оцінювання
Бал Критерій

5 Студент  засвоїв  теоретичний  матеріал,  який  винесений  на
самостійну роботу, застосування для оформлення результатів
самостійної роботи не тільки рекомендованої, а й додаткової
літератури та творчого підходу; чітке володіння понятійним
апаратом, теорією; вміння використовувати їх для виконання
конкретних  практичних  завдань,  розв’язання  ситуацій.
Оформлення  результатів  самостійної  роботи  повинно  бути
логічним та послідовним.

4 Студент  засвоїв  теоретичний  матеріал  з  відповідної  теми
який  винесений  на  самостійну  роботу,  та  наявне  вміння
орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для
розв’язання  практичних  задач;  за  умови  виконання  всіх
вимог, які передбачено для оцінки «5 балів», при наявності
незначних  помилок  або  не  зовсім  повних  висновків  за
одержаними  результатами.  Оформлення  виконаного
завдання з самостійної роботи має бути послідовним.

3 Студент  не  повністю  засвоїв  тему  для  самостійного
опрацювання не досконало володіє основними поняттями та
положеннями  навчальної  дисципліни,  невпевнено
орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі,
непереконливо  відповідає,  додаткові  питання  викликають
невпевненість або відсутність знань.

1-2 Студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми
для  самостійного  опрацювання,  не  знає  основних понять  і
термінів  наукової  дисципліни,  не  орієнтується  в
першоджерелах  та  рекомендованій  літературі,  відсутнє
наукове або логічне мислення.

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється у письмовому вигляді
із  зазначенням  питань,  що  потребують  розгорнутої  відповіді.  Модульний
контроль  знань  студентів  здійснюється  після  завершення  вивчення
навчального матеріалу змістового модуля.

15



Критерії оцінювання
Бал Критерії

24-25 Студент вирішив усі завдання абсолютно правильно і повно
дав відповіді на питання як теоретичного, так і практичного
характеру. Логічно і послідовно аргументував і виклав свою
точку зору.

20-23 Студент  вирішив  завдання  з  1  помилкою,  відповідь  на
питання  містить  повне,  розгорнуте,  правильне  та
обґрунтоване викладення матеріалу, до пущено 2-3 помилки
при вирішенні практичних завдань.

15-19 Студент  правильно  і  повно  вирішив  більшість,  але  не  всі
завдання,  відповідь  на  запитання  є  не  повністю
аргументованою; допускає незначні неточності.

10-14 Студент  правильно  вирішив  половину  завдань;  думка
викладена з порушенням логіки подання матеріалу. Студент
правильно  вирішив  ситуацію,  проте  не  зовсім  слушно
аргументує її,  або  враховує не  всі,  а  деякі  умови ситуації.
Вирішує декілька завдань поверхнево.

5-9 Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати
визначення  основних  понять  міжнародних  економічних
відносин. Відповідь на запитання дає неповно і поверхнево.

0-4 Студент  не  вирішив  більшість  завдань  або  вирішив
неправильно; відповіді на питання є неповними; неправильно
обґрунтовує своє рішення.

6.4.  Форми  проведення  семестрового  контролю  та  критерії
оцінювання

Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Міжнародні відносини
та  світова  політика:  Міжнародні  економічні  відносини»  оцінюються  за
модульно-рейтинговою  системою,  в  основу  якої  покладено  принцип
поопераційної  звітності,  обов’язковості  модульного  контролю,
накопичувальної  системи  оцінювання  рівня  знань,  умінь  та  навичок  на
семінарських заняттях та під час виконання самостійної роботи, розширення
кількості підсумкових балів до 100.

Семестровий контроль знань студентів у формі екзамену з дисципліни
«Міжнародні відносини та світова політика» здійснюється після завершення
вивчення навчального матеріалу змістових модулів: «Міжнародні економічні
відносини», «Міжнародні відносини та світова політика», «Геополітичні та
геоекономічні  інтереси  у  світовій  політиці»,  «Гуманітарний  чинник  у
світовій політиці», «Теорія міжнародних відносин».
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6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю

1. Чинники та передумови розвитку міжнародних економічних відносин 
(МЕВ).

2. Сутність МЕВ, їх значення, об’єктивна основа, і передумови розвитку.
3. Середовище МЕВ та його характеристика.
4. Загальновизнані рівні МЕВ.
5. Структурні особливості міжнародних економічних відносин.
6. Етапи та особливості розвитку світового господарства. 
7. Сутність та структура світового господарства.
8. Суб'єкти світового господарства.
9. Країни, що розвиваються: поняття, загальні риси та місце у світовій 

економіці.
10.Країни з перехідною економікою, формування їх економічних 

угрупувань.
11.Головні тенденції формування світового господарства, циклічність 

процесів.
12.Міжнародний поділ праці як основа МЕВ.
13.Особливості та характерні риси світового ринку.
14.Класифікація товарів і послуг на світовому ринку.
15.Проблема розвитку та інтеграції країн з перехідною економікою. 
16.Неоколоніальна залежність сучасних держав. 
17.Моделі розвитку економіки держав світу (на вибір).
18.Сутність та значення міжнародної торгівлі в системі МЕВ.
19.Види, форми та показники світової торгівлі.
20.Основні фактори розвитку міжнародного поділу праці.
21.Структура міжнародної торгівлі.
22.Державне регулювання міжнародної торгівлі.
23.Зовнішня торгівля держав: сутність та особливості.
24.Роль СОТ у світовій системі торгівлі.
25.Торговельні війни у сучасних міжнародних відносинах.
26.Стандартизація товарів на світовому ринку.
27.Еволюція світової валютної системи.
28.Сутність і структура міжнародної валютно-фінансової системи.
29.Фінансовий ринок: сутність та особливості.
30.Валютний курс та чинники його формування.

6.6. Шкала відповідності оцінок
Оцінка Кількість балів

Відмінно 100-90
Дуже добре 82-89
Добре 75-81
Задовільно 69-74
Достатньо 60-68
Незадовільно 0-59
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7. Навчально-методична карта дисципліни
«Міжнародні економічні відносини»

Разом: 60 год. З них: лекції – 8 год., семінарські заняття – 10 год., практичні заняття –
10 год.,  самостійна робота  – 18 год.,  семестровий контроль – 10 год.,  модульний
контроль – 4 години.

Тиждень І ІІ ІІІ IV V VI VII
Модулі 
(назви, бали)

Змістовий модуль 1. «Міжнародні економічні відносини»

Лекції (теми, 
бали)

Т1(1 бал) Т2(1бал) Т3(1бал) Т4(1бал)

Семінарські 
заняття (теми,
бали)

С 1 
1-11 
балів

С 2
1-11 
балів

С 3
1-11 
балів

С 4
1-11 
балів

С 5
1-11 
балів

Практичні 
заняття (теми,
бали)

П 1
1-11 
балів

П 2
1-11 
балів

П 3
1-11 
балів

П 4
1-11 
балів

П 5
1-11 
балів

СР (бали) Письмове завдання – 5 балів
МКР (бали) МКР-25 

балів
МКР-25
балів

Підсумковий 
контроль 
(вид, бали)

Проміжний контроль
(100 лів)

8. Рекомендовані джерела

Основна (базова)
1. Амеліна, І.В. Міжнародні економічні відносини [Текст]: [навч. посіб.] / І.В.
Амеліна, Т.Л. Попова, С.В. Владимиров. – К.: «Центр учбової літератури»,
2018. – 256с.
2. Глобальна економіка: Підручник під грифом МОН. [Текст] / Д. Антонюк. І.
Бабець, А. Мокій, Б. Головаш [та ін.] За загальною редакцією Д. Антонюка. І.
Бабець, А. Мокія. – Запоріжжя: ЗІЕІТ – ФОБ Мокшанов В.В. – 2017. – 612 с.
3. Козак, Ю. Г., Заєць, М. А. Міжнародні економічні відносини [Текст]. Навч.
посібник. – Одеса - «ТОВ.ПЛУТОН », 2016. – 352 с. 
4.  Куцик,  П.  О.  Глобальна  економіка:  принципи  становлення,
функціонування,  регулювання  та  розвитку  [Текст] :  монографія  /  П.  О.
Куцик, О. І. Ковтун,. Г. І. Башнянин. – Львів : Видавництво ЛКА, 2015. - 594
с.
5. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини [Текст]: навч.
посібник / Т.В. Шталь [та ін.]. – Харків : «Видавництво «Форт», 2015. – 364 с.
6.  Міжнародні  економічні  відносини  [Текст]:  підручник  /  за  ред.  А.  П.
Голікова, О. А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 464 с. 
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7.  Міжнародні  економічні  відносини  [Текст]  :  підручник  /  А.А.  Мазаракі,
Т.М. Мельник, Л.П. Кудирко та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник.
– Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 612 с.
8.  Передрій,  О.С.  Міжнародні  економічні відносини  [Текст]:  навч.  посіб.  /
О.С. Передрій.- 4-те вид.- К.: Знання, 2008.- 264с.
9.  Світова  економіка  [Текст] :  підручник  /  за  ред.  А.  П.  Голікова,  О.  А.
Довгаль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 268 с.

Додаткова
1. Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України. від 16.04.1991 р., №
959-ХІІ.  Редакція від 07.02.2019.  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12.
2. Бестужева, С.В. Міжнародна економічна діяльність України [Текст]: навч.
посіб. / С.В. Бестужева. – Харків : ХНЕУ, 2016, – 268 с.
3.  Божидарнік,  Н.  В.  Валютні  операції  [Текст]:  [підручник]  /  Н.  В.  Божи-
дарнік, Т. В. Божидарнік. – К.: ЦУЛ, 2013.
4. Горбач, Л.М. Міжнародні економічні відносини [Текст] : підручник / Л.М.
Горбач, О.В. Плотніков. – Київ : Кондор, 2010. – 263 с.
5.  Козик,  В.В.  Міжнародні  економічні  відносини  [Текст]:  навч.  посіб.  /
В.В.Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. – 7-е вид. – К.: Знання, 2008. – 406
с. 
6.  Лук’яненко,  Д.Г.  Міжнародна  економіка  [Текст]:  підручник  /
Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник, Я.М.Столярчук. – К.: КНЕУ, 2014. – 762 с.
7.  Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України
[Текст]: моногр. [В. Козюк, А. Крисоватий, Є. Савельєв та ін.]; за наук. ред.
проф. А. Крисоватого і Є. Савельєва. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 504 с.
8.  Рогач,  О.  Транснаціональні  корпорації  та  експорт нових індустріальних
країн  Азії  [Текст]  :  монографія  /  О.  Рогач,  В.  Косьмина  ;  Київський  на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: Центр учбової літе-
ратури, 2017.
9. Філіпенко, А.С. Міжнародні економічні відносини: теорія  [Текст]: підру-
чник для студ. екон. спец, вищих навч. закл / А.С. Філіпенко. – К. : Либідь,
2008. – 408 с.
10.  Філіпенко,  А.С.  Теорія  міжнародної  економічної  політики  [Текст]:
навч.посіб./А.С. Філіпенко. – К.: АКАДЕМВИДАВ, 2013. – 216с.

Інтернет-ресурси
1. Програма розвитку  ООН [Електронний ресурс].  –  Режим доступу:  http:
www.undp.org
2. Міжнародний валютний фонд  [Електронний ресурс].  –  Режим доступу:
http: www.imf.org
3. Світова організація торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:
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www.wto.org.
4. Національний  інститут  стратегічних  досліджень  при  Президентові
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.niss.gov.ua.
5. Український  центр  економічних  і  політичних  досліджень  ім.  А.В.
Разумкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.uceps.com.ua.
6. Європейський Союз – http://www.europa.eu.int/
7. Веб-сайт ЦРУ США  – http://www.cia.org/
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