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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета курсу формування у здобувачів вищої освіти системи  фундаментальних знань теорії та практики 

розуміння сучасної теорії міжнародної економіки, об’єктивних законів і принципів її розвитку, 

знання форм міжнародних економічних відносин, основного інструментарію і умов реалізації 

Завдання курсу  розуміння сутності міжнародних економічних відносин, взаємозв’язок їх форм, суб’єктів та 

рівнів; 

 аналізувати й оцінювати економічне, політико-правове, соціально-культурне середовище та 

інфраструктуру МЕВ; 

 виокремлювати актуальні напрями зовнішньоекономічної політики України у процесі 

інтеграції     її у сучасні світогосподарські структури.  

Компетентності  здатність розуміти суть міжнародних економічних відносин, взаємозв’язок їх форм, 

суб’єктів та рівнів; 

 здатність до виявлення основних видів і форм міжнародного бізнесу, включаючи питання 

розвитку спільних підприємств і транснаціональних корпорацій;   

 здатність аналізувати й оцінювати економічне, політико-правове, соціально-культурне 

середовище та інфраструктуру міжнародних економічних відносин; 

 здатність розуміти логіку, напрямки та форми розвитку процесів міжнародної економічної 

інтеграції; 

 здатність використовувати одержані знання відносно умов зовнішньоекономічної  

діяльності України, виходячи з цілей і завдань її інтеграції у сучасну систему    світових 

господарських зв’язків. 

Програмні 

результати 

навчання 

- розуміти суть міжнародних економічних відносин, взаємозв’язок їх форм, суб’єктів та рівнів; 

- виявляти основні види і форми міжнародного бізнесу, включаючи питання розвитку спільних 

підприємств і транснаціональних корпорацій;   

-  аналізувати й оцінювати економічне, політико-правове, соціально-культурне середовище та 

інфраструктуру міжнародних економічних відносин; 

-  розуміти логіку, напрямки та форми розвитку процесів міжнародної економічної інтеграції; 

- використовувати одержані знання відносно умов зовнішньоекономічної   діяльності України, 

виходячи з цілей і завдань її інтеграції у сучасну систему   світових господарських зв’язків. 

 

 



СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Тема 

Години  

(лекції / 

практичні 

(семінарські, 

лабораторні)) 

Зміст тем курсу Завдання 

Оціню-

вання 

(балів) 

Змістовий модуль 1 

Тема 1.  

Передумови 

формування та 

етапи розвитку 

світового 

господарства 

 

2/2 Суть, основні риси та етапи розвитку 

світового господарства. Тенденції 

розвитку світового господарства. 

Сутність, види та форми МЕД. Суб’єкти 

МЕД, критерії їх класифікації 

Сутність   міжнародних економічних 

відносин (МЕВ). Об’єкт і головні 

суб’єкти МЕВ. Форми та рівні розвитку 

МЕВ. Загальні та специфічні принципи 

МЕВ. Особливості розвитку сучасних 

МЕВ. Внутрішня і зовнішня 

інтернаціоналізація. Екстерналізація та 

інтерналізація. Глобалізація та 

економічний раціоналізм. Еволюція 

теорій МЕВ.  

 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, виявлення 

сутності, основних рис та 

етапів розвитку світового 

господарства. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

10 

Тема2. 

Міжнародний 

поділ праці: суть, 

форми і 

особливості 

розвитку.    

 

2/- Суть та фактори розвитку 

міжнародного поділу праці. 

Основні тенденції та особливості 

міжнародного поділу праці. 

Форми і напрямки розвитку 

міжнародної спеціалізації і кооперування 

виробництва. 

Проблеми участі України в 

міжнародному поділі праці. 

 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, виявлення 
основних тенденцій та 

особливостей міжнародного 

поділу праці. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

10 

Тема 3. 

Середовище МЕВ, 

його 

структуризація й 

особливості. 

 

2/1 Політико-правове середовище 

розвитку. Моделі політичного устрою та 

їх сумісність. Політична стабільність і 

політичні ризики.  Правове регулювання  

МЕВ на національному, міжнародному  і 

наднаціональному рівнях. Економічне 

середовище. Світовий ринок, його 

структура та основні характеристики. 

Соціально-культурне середовище. 

Інфраструктура сучасних МЕВ. 

Методологія та методика аналізу й 

оцінки середовища МЕВ. 

 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, ознайомлення з 

середовищем МЕВ, його 

структуризацією й 

особливостями. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

10 

Тема 4. 

Національні 

економіки та їх 

систематизація. 

 

2/1 Класифікація країн за рівнем соціально-

економічного розвитку 

Ознаки систематизації країн світу за 

методиками Організації Об’єднаних 

Націй і Світового Банку. Соціально-

економічні показники розвитку країн 

Східної Азії,Тихоокеанського регіону, 

Арабських держав, Південної Азії, 

Західної Європи, Латинської Америки і 

Карибського басейну, країн Африки та 

Півдня від Сахари, Східної Європи.  

Класифікаційні ознаки країн з 

розвинутою економікою (за методикою 

МВФ). 

Класифікаційні ознаки країн з 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, ознайомлення з 

ознаками систематизації 

країн світу за методиками 

Організації Об’єднаних 

Націй і Світового Банку. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

10 



формуванням ринкової економіки та 

країн, що розвиваються (за методикою 

МВФ). 

Групування країн за методикою 

Світового Банку. 

Перспективи розвитку світової 

економіки.  

 

Модульний 

контроль 

   10 

Змістовий модуль 2 

Тема 5. 

Міжнародна 

торгівля   

 

4/2 Зовнішня, міжнародна та світова 

торгівля.  Показники масштабів, 

структури,  динаміки й результативності 

міжнародної торгівлі. Види  міжнародної 

торгівлі. Торгівля товарами й послугами.  

Традиційна торгівля, торгівля у межах 

кооперації, зустрічна торгівля. Торгівля 

безпосередня та через посередників. 

Біржова торгівля, міжнародні аукціони й 

тендери. Ціноутворення у міжнародній 

торгівлі. Тарифне і нетарифне 

регулювання міжнародних торгово-

економічних відносин.  ГАТТ/СОТ.  

Світовий ринок товарів та послуг і 

розвиток його структури. Україна на 

світовому ринку товарів і послуг. 

 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, детальне 

ознайомлення з показниками 

масштабів, структури,  

динаміки й результативності 

міжнародної торгівлі. 
Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

10 

Тема 6. 

Міжнародний 

рух капіталу 

 

4/2 Сутність, мотивація і форми  

міжнародного руху капіталу. Прямі 

іноземні інвестиції. Суть,  причини, 

форми та наслідки прямих іноземних 

інвестицій. Основні тенденції розвитку 

ринку прямих іноземних інвестицій. 

Міжнародні портфельні інвестиції. 

Міжнародна технічна допомога. 

Україна у процесах міжнародного 

руху капіталу. 

 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, ознайомлення з 

основними тенденціями 

розвитку ринку прямих 

іноземних інвестицій. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

10 

Тема 7. 

Міжнародна 

трудова  

міграція. 

 

4/1 Суть, причини, етапи і основні види  

міжнародної міграції робочої сили. 

Наслідки переміщення трудових 

ресурсів. 

Регулювання міжнародних 

міграційних процесів. Міжнародна 

організація праці та міжнародна 

організація міграції. 

 Особливості формування й розвитку 

світового ринку праці. Сучасні центри 

притягання робочої сили.  

Україна у світових міграційних 

процесах 

Опрацювання лекційного 

матеріалу,  визначення суті, 

причин, етапів і основних 

видів  міжнародної міграції 

робочої сили. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

10 

Тема 8. 

Світова 

валютна 

система  

 

4/1 Поняття валюти та її види 

Конвертованість валюти. Валютний 

паритет і валютний курс.  Національні, 

міжнародні й світові валютні системи. 

Еволюція світової валютної системи 

Система золотого стандарту, Бреттон-

Вудська та Ямайська системи. 

Європейська валютна система. Валютні 

ринки, їх види та структура. Котирування 

валют. Основні валютні операції. 

Валютний арбітраж.  Операції на ринку 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, детальне 

ознайомлення з 

національними, 

міжнародними й світовими 

валютними системами. 

 Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

10 



євровалют.  Валютний ринок України. 

Типи і види міжнародних розрахунків. 

Форми міжнародних розрахунків та їх 

порівняльна характеристика. Платіжний 

баланс, його структура і методологія 

складання. Особливості міжнародних 

розрахунків України. 

 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

Тема 9. Стан і 

перспективи 

сучасних 

інтеграційних 

процесів  

 

4/2 Інтеграція як відносини і як процес. 

Фактори міжнародної економічної 

інтеграції. Мікро- і макроінтеграція.  

Горизонтальна й вертикальна мікро 

інтеграція. Макроінтеграція та 

економічний регіоналізм. Форми, шляхи 

й особливості регіональної  економічної 

інтеграції. Проблеми і перспективи 

світової ( глобальної)  інтеграції. 

Європейські інтеграційні процеси. 

Європейський Союз. Потенціал і 

особливості загальноєвропейської 

економічної інтеграції. 

Північноамериканська економічна 

інтеграція.  

Економічна інтеграція у 

Латинській Америці. Потенціал і 

особливості регіональної інтеграції країн 

Азії. Взаємозв’язки країн Африки.  

Об’єктивна необхідність та умови 

інтеграції України в сучасну міжнародну 

економічну систему. Внутрішні та 

зовнішні чинники включення України у 

міжнародну економічну систему. 

Стратегічні напрями інтернаціоналізації 

української економіки. Нові форми 

залучення України у міжнародну 

економічну систему. 

 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, ознайомлення з 

формами, шляхами й 

особливостями регіональної  

економічної інтеграції. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

10 

Тема 10. 

Сутність і форми 

міжнародного 

бізнесу 

 

4/2 Сутність і мотивація міжнародного 

бізнесу. Типи й види міжнародного 

бізнесу. Суб’єкти міжнародного бізнесу. 

Транснаціональні корпорації. 

Міжнародні спільні підприємства. Роль 

вільних економічних зон у розвитку 

міжнародного бізнесу. Порівняльна 

характеристика форм міжнародного 

бізнесу  

 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, детальне 

ознайомлення з типами,  

видами, суб’єктами 

міжнародного бізнесу. 

 Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

10 

Модульний 

контроль 

   10 

Всього за 1 

семестр 

30/14   90 

Науково-дослідна 

робота 

   10 

Всього за курс    100 

 

  



ПОЛІТИКИ КУРСУ 

 
Політика оцінювання В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю 

знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-

дослідної роботи, модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, 

що при вивченні дисципліни здобувач може набрати максимально 100 балів.  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки рефератів та індивідуальних науково-дослідних завдань, проведення 

контрольних заходів здобувачі повинні дотримуватися правил академічної доброчесності, 

які визначено Кодексом доброчесності Уманського НУС. Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються. Виявлення ознак академічної недоброчесності 

в письмовій роботі здобувача є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату 

Політика щодо 

відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (за погодженням із 

деканом факультету) 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А 

зараховано 

82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е  

35-59 FX 
незараховано  

0-34 F 

 
 




