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ВСТУП 

 

Курс «Міжнародні економічні відносини» є важливою частиною 

загальної системи економічних відносин з розподілу, обміну і споживання 

матеріальних благ і послуг. Навчальний курс «Міжнародні економічні 

відносини» входить до циклу загальноосвітніх економічних дисциплін і 

спирається на раніше засвоєні студентами предмети: «Основи економічної 

теорії», «Макроекономіка», «Мікроекономіка» та ін. 

Метою вивчення даної дисципліни є формування теоретичних знань та 

практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та 

механізмів реалізації міжнародних економічних відносин. 

Тоді завдання курсу спрямовані на: 

 вивчення сутності міжнародної економічної системи та 

закономірностей її розвитку; 

 вивчення методів аналізу політико-правового, економічного 

соціально-культурного середовища та інфраструктуру міжнародної економічної 

діяльності; 

  набуття знань про регулювання міжнародних економічних 

відносин 

 одержання знань з основних питань та проблем функціонування 

світової валютної системи, міжнародних валютно-фінансових відносин; 

 розуміння логіки, напрямків і форм розвитку процесів міжнародної 

економічної інтеграції; 

 вміння використовувати одержані знання у практичній 

зовнішньоекономічній діяльності України, враховуючи тенденції і перспективи 

розвитку міжнародних економічних відносин.  

Предметом курсу є система міжнародних економічних відносин, що 

складаються між національними економіками країн світу в умовах глобалізації 

на основі поділу праці. 
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В результаті опанування курсу студенти повинні знати сучасні 

особливості розвитку інтеграційних процесів ті діяльності міжнародних 

економічних організацій, форми і методи міжнародної економічної діяльності 

та вміти здійснювати поетапний аналіз інвестиційних проектів, 

використовувати специфічні методи при підготовці та реалізації аналітичних 

спостережень у сфері інвестування, використовувати фінансову звітність 

корпорацій з метою детального дослідження їх капітального стану та структури 

їх фінансових потоків, здійснювати міжнародну сегментацію ринків, визначати 

оптимальні шляхи та напрямки інвестиційної діяльності підприємства, 

оцінювати світогосподарські явища і процеси у контексті національних 

інтересів України, виходячи з цілей її інтеграції у сучасну систему 

світогосподарських зв’язків. 

Робоча програма складена на основі нормативної навчальної програми з 

курсу «Міжнародні економічні відносини» (галузевий стандарт вищої освіти, 

Київ, КНТЕУ, 2010 р.). 
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИСЦИПЛІНИ 

«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» 

 

Таблиця 1.1. Загальна характеристика дисципліни «Міжнародні економічні 

відносини» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» ППС 

«Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

 

 

Таблиця 1.2. Загальна характеристика дисципліни «Міжнародні економічні 

відносини» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» ППС 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр» 

 

Навчально-організаційна структура 

дисципліни 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS: 3 Нормативна  

Семестр: денна – 4 

заочна - 5 

Кількість змістових модулів: 

денна – 2 

заочна - 2 

Форма теоретичної та практичної підготовки, 

год.:денна – 64 

заочна – 16 

Загальна кількість годин: 

денна – 108 

заочна - 108 

Самостійна позааудиторна робота, год.:  

денна – 36 

заочна – 92 

Кількість годин на тиждень: 

4 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти), 

год.: 8 

 Вид контролю: 

денна – іспит 

заочна - іспит 

Навчально-організаційна структура 

дисципліни 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS: 3 Нормативна  

Семестр: денна – 4 

заочна -  

Кількість змістових модулів: 

денна – 2 

заочна - 0 

Форма теоретичної та практичної підготовки, 

год.:денна – 64 

заочна –  

Загальна кількість годин: 

денна – 108 

заочна -  

Самостійна позааудиторна робота, год.:  

денна – 36 

заочна –  

Кількість годин на тиждень: 

4 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти), 

год.: 8 

 Вид контролю: 

денна – іспит 

заочна -  
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Таблиця 1.3. Загальна характеристика дисципліни «Міжнародні економічні 

відносини» для студентів напряму підготовки 6.14013 «Туризм» 

кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

 

 

2.  РОЗПОДІЛ  ГОДИН  З  ДИСЦИПЛІНИ  ЗА  СЕМЕСТРАМИ  І  ЗА  

ВИДАМИ ЗАНЯТЬ  ЗГІДНО    НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ   

 

Таблиця 2.1. Розподіл годин з навчальної за семестрами і видами занять 

дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для студентів напряму 

підготовки  6.030601 «Менеджмент» ППС «Менеджмент організацій» освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

 

Семестр 

 

Вид заняття 

 

ПМК Іспит 

Аудиторні 

 індивідуальн

е заняття зі 

студентом  

Позаауди-

торне 

лекція практичне 
семі-

нарське 

лабора-

торне 
Разом 

Самостійн

а робота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Денна форма навчання 

4 34 30 - - 64 8 36 - Х 

Заочна форма навчання 

5 8 8 - - 16 - 92 - Х  

 

Навчально-організаційна 

структура дисципліни 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS: 3 Вибіркова 

Семестр: денна – 4 

заочна -  

Кількість змістових модулів: 

денна – 2 

заочна - 0 

Форма теоретичної та практичної підготовки, 

год.:денна – 48 

заочна –  

Загальна кількість годин: 

денна – 108 

заочна -  

Самостійна позааудиторна робота, год.:  

денна – 46 

заочна –  

Кількість годин на тиждень: 

4 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання 

(проекти), год.: 14 

 Вид контролю: 

денна – ПМК 

заочна - 
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Таблиця 2.2. Розподіл годин з навчальної за семестрами і видами занять 

дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для студентів напряму 

підготовки  6.030601 «Менеджмент» ППС «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

 

Семестр 

 

Вид заняття 

 

ПМК Іспит 

Аудиторні 

 індивідуальн

е заняття зі 

студентом  

Позаауди-

торне 

лекція практичне 
семі-

нарське 

лабора-

торне 
Разом 

Самостійн

а робота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Денна форма навчання 

4 34 30 - - 64 8 36 - Х 

Заочна форма навчання 

 - - - - - - - - - 

 

Таблиця 2.3. Розподіл годин з навчальної за семестрами і видами занять 

дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для студентів напряму 

підготовки  6.14013 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

 

Семестр 

 

Вид заняття 

 

ПМК Іспит 

Аудиторні 

 індивідуальн

е заняття зі 

студентом  

Позаауди-

торне 

лекція практичне 
семі-

нарське 

лабора-

торне 
Разом 

Самостійн

а робота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Денна форма навчання 

4 18 30 - - 48 14 46 Х - 

Заочна форма навчання 

 - - - - - - - - - 
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3. РОБОЧИЙ ГРАФІК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»  

 

Таблиця 3.1. Робочий графік навчальної дисципліни на 4 семестр для студентів 

напряму підготовки  6.030601 «Менеджмент» ППС «Менеджмент організацій» 

та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр» 

 

Таблиця 3.2. Робочий графік навчальної дисципліни на 4 семестр для студентів 

напряму підготовки  6.14013 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» 

Вид навчального заняття Тижні, год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Аудиторне  64 год.,  

в тому числі. 

                

- лекції: 34 год. 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

- практичні : 30 год. - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2. Самостійна робота студента 

 36 год., в тому числі: 

                

- виконання домашніх завдань - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

- підготовка до практичних 

занять 

- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 

3. Індивідуально-консуль-

тативна робота   8 год. 

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

4. Проведення модульної 

контрольної роботи 

       Х        Х 

5. Форма контролю:                 

- іспит                Х 

Вид навчального заняття Тижні, год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Аудиторне  48 год.,  

в тому числі. 

                

- лекції: 18  год. 4 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

- практичні : 30 год. - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2. Самостійна робота студента 

 46 год., в тому числі: 

                

- виконання домашніх завдань 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

- підготовка до практичних 

занять 

- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3. Індивідуально-консуль-

тативна робота  14 год. 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

4. Проведення модульної 

контрольної роботи 

       Х        Х 

5. Форма контролю:                 

- ПМК (залік)                Х 
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4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ З 

РОЗПОДІЛОМ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ  

 

Таблиця 4.1. Тематичний план дисципліни «Міжнародні економічні відносини» 

для студентів напряму підготовки  6.030601 «Менеджмент» ППС «Менеджмент 

організацій» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

 

№ п/п 

 
Назва  теми 

Кількість годин за видами занять 

 

денна  

Р
а

зо
м

 

аудиторні позааудиторні 

Л
е
к

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
сь

к
і 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

і 

Ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь

н
і 

за
н

я
т
т
я

 

п
ід

 

к
е
р

ів
н

и
ц

т
в

о

м
 в

и
к

л
а

д
а

ч
а

 

С
а

м
о

ст
ій

н
а

 

р
о

б
о

т
а

 

 Модуль 1. Теоретичні засади та форми розвитку МЕВ (Теми 1,2,3,4,5,6,7,8) 

1.  Предмет, значення і завдання курсу 

“Міжнародні економічні відносини” 

7 2 - 2 - - 3 

2. Світове господарство (СГ) та 

особливості його розвитку.  

9 4 - 2 - 1 2 

3. Еволюційні періоди формування МЕВ. 4 - - 2 - - 2 

4. Середовище розвитку  МЕВ 7 2 - 2 - 1 2 

5. Міжнародний поділ праці, як 

об’єктивна основа  МЕВ та кооперація 

виробництва 

6 2 - 2 - - 2 

6.  Загальні проблеми сучасних  МЕВ 7 2 - 2 - 1 2 

7. Міжнародна економічна інтеграція  6 2 - 2 - - 2 

8. Міжнародні економічні організації у 

багатосторонньому економічному 

співробітництві і регулюванні  МЕВ. 

8 2 - 2 - 1 3 

Модуль 2.Валютно-фінансові та інституціональні засади розвитку МЕВ в умовах глобалізації та 

міжнародної економічної інтеграції  (Теми 9,10,11,12,13,14,15,16,17) 

9. Міжнародна інвестиційна діяльність і 

виробниче співробітництво 

5 - - 2 - 1 2 

10. Світова валютна система і міжнародні 

валютно-фінансові відносини 

6 4 - - - - 2 

11. Міжнародні валютно-фінансові 

відносини і рух  міжнародного капіталу 

7 2 - 2 - 1 2 

12. Міжнародні організації з регулювання 

валютних відносин 

4 - - 2 - - 2 

13. Міжнародна торгівля як головна форма 

МЕВ та її регулювання 

6 2 - 2 - - 2 

14. МЕВ  у сфері послуг 6 2 - 2 - - 2 

15. Міжнародні транспортні відносини 5 - - 2 - 1 2 

16. Проблеми інтеграції України до системи 

світогосподарських зв’язків 

8 4 - 2 - - 2 

17. Економічна єдність світу і глобальні 

проблеми СГ і МЕВ 

7 4 - - - 1 2 

 ВСЬОГО 108 34  30  8 36 
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Таблиця 4.2. Тематичний план дисципліни «Міжнародні економічні 

відносини» для студентів напряму підготовки  6.14013 «Туризм» освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

 

№ п/п 

 
Назва  теми 

Кількість годин за видами занять 

 

денна  

Р
а

зо
м

 

аудиторні позааудиторні 

Л
е
к

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
сь

к
і 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

і 

Ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь

н
і 

за
н

я
т
т
я

 

п
ід

 

к
е
р

ів
н

и
ц

т
в

о

м
 в

и
к

л
а

д
а

ч
а

 

С
а

м
о

ст
ій

н
а

 

р
о

б
о

т
а

 

 Модуль 1. Теоретичні засади та форми розвитку МЕВ (Теми 1,2,3,4,5,6,7,8) 

1.  Предмет, значення і завдання курсу 

“Міжнародні економічні відносини” 

5 - - 2 - - 3 

2. Світове господарство (СГ) та 

особливості його розвитку.  

7 2 - 2 - 1 2 

3. Еволюційні періоди формування МЕВ. 6 - - 2 - 1 3 

4. Середовище розвитку  МЕВ 7 2 - 2 - 1 2 

5. Міжнародний поділ праці, як 

об’єктивна основа  МЕВ та кооперація 

виробництва 

6 2 - 2 - - 2 

6.  Загальні проблеми сучасних  МЕВ 7 2 - 2 - 1 2 

7. Міжнародна економічна інтеграція  6 2 - 2 - - 2 

8. Міжнародні економічні організації у 

багатосторонньому економічному 

співробітництві і регулюванні  МЕВ. 

6 - - 2 - 1 3 

Модуль 2.Валютно-фінансові та інституціональні засади розвитку МЕВ в умовах глобалізації та 

міжнародної економічної інтеграції  (Теми 9,10,11,12,13,14,15,16,17) 

9. Міжнародна інвестиційна діяльність і 

виробниче співробітництво 

6 - - 2 - 1 3 

10. Світова валютна система і міжнародні 

валютно-фінансові відносини 

6 2 - - - 1 3 

11. Міжнародні валютно-фінансові 

відносини і рух  міжнародного капіталу 

8 2 - 2 - 1 3 

12. Міжнародні організації з регулювання 

валютних відносин 

6 - - 2 - 1 3 

13. Міжнародна торгівля як головна форма 

МЕВ та її регулювання 

8 2 - 2 - 1 3 

14. МЕВ  у сфері послуг 6 - - 2 - 1 3 

15. Міжнародні транспортні відносини 6 - - 2 - 1 3 

16. Проблеми інтеграції України до системи 

світогосподарських зв’язків 

8 2 - 2 - 1 3 

17. Економічна єдність світу і глобальні 

проблеми СГ і МЕВ 

4 - - - - 1 3 

 ВСЬОГО 108 18  30  14 46 
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Таблиця 4.3 Тематичний план дисципліни  “Міжнародні економічні 

відносини” для студентів напряму підготовки 6.030601 ППС  «Менеджмент 

організацій» заочної форми навчання 

№ п/п 

 
Назва  теми 

Кількість годин за видами занять 

 

заочна 

Р
а

зо
м

 

аудиторні позааудиторні 

Л
е
к

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
сь

к
і 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

і 

Ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь

н
і 

за
н

я
т
т
я

 

п
ід

 

к
е
р

ів
н

и
ц

т
в

о

м
 в

и
к

л
а

д
а

ч
а

 

С
а

м
о

ст
ій

н
а

 

р
о

б
о

т
а

 

 Модуль 1. Теоретичні засади та форми розвитку МЕВ (Теми 1,2,3,4,5,6,7,8) 

1.  Предмет, значення і завдання курсу 

“Міжнародні економічні відносини” 

5 - - - - - 5 

2. Світове господарство (СГ) та 

особливості його розвитку.  

7 2 - - - - 5 

3. Еволюційні періоди формування МЕВ. 5 - - - - - 5 

4. Середовище розвитку  МЕВ 7 - - 2 - - 5 

5. Міжнародний поділ праці, як 

об’єктивна основа  МЕВ та кооперація 

виробництва 

6 - - 2 - - 5 

6.  Загальні проблеми сучасних  МЕВ 7 2 - - - - 5 

7. Міжнародна економічна інтеграція  6 - - - - - 6 

8. Міжнародні економічні організації у 

багатосторонньому економічному 

співробітництві і регулюванні  МЕВ. 

6 - - - - - 6 

Модуль 2.Валютно-фінансові та інституціональні засади розвитку МЕВ в умовах глобалізації та 

міжнародної економічної інтеграції  (Теми 9,10,11,12,13,14,15,16,17) 

9. Міжнародна інвестиційна діяльність і 

виробниче співробітництво 

6 - - 2 - - 3 

10. Світова валютна система і міжнародні 

валютно-фінансові відносини 

7 2 - - - - 2 

11. Міжнародні валютно-фінансові 

відносини і рух  міжнародного капіталу 

7 - - - - - 2 

12. Міжнародні організації з регулювання 

валютних відносин 

6 - - 2 - - 3 

13. Міжнародна торгівля як головна форма 

МЕВ та її регулювання 

7 - - - - - 2 

14. МЕВ  у сфері послуг 6 - - - - - 3 

15. Міжнародні транспортні відносини 6 - - - - - 3 

16. Проблеми інтеграції України до системи 

світогосподарських зв’язків 

7 2 - - - - 2 

17. Економічна єдність світу і глобальні 

проблеми СГ і МЕВ 

7 - - - - - 2 

 ВСЬОГО 108 8  8   92 
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5. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

Таблиця 5.1.Технологічна карта тематичного плану дисципліни «Міжнародні 

економічні відносини» для студентів напряму підготовки  6.030601 

«Менеджмент» ППС «Менеджмент організацій» та «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» 

 

Назва розділу, модуля, теми та 

питання, що розглядаються на лекції 

О
б

ся
г
 г

о
д

и
н

 

Назва теми семінарського, 

практичного і лабораторного 

заняття (питання і завдання) 

О
б

ся
г
 г

о
д

и
н

 Навчально-

методична 

література 

(порядковий 

номер за 

переліком) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Теоретичні засади та форми розвитку МЕВ ( теми 1 –8) 

Тема 1. Предмет, значення і завдання 

курсу “Міжнародні економічні 

відносини” 

Лекція 1. 

1.Предмет вивчення курсу, структура і 

логіка викладання. 

2.МЕВ як економічна категорія. 

3. Сутність МЕВ їх значення, об’єктивна 

основа і передумови розвитку. 

 

2 Практичне заняття 1. 

Предмет, значення і завдання курсу 

«Міжнародні економічні відносини» 

1.Предмет вивчення курсу, структура і 

логіка викладання. 

2.МЕВ як економічна категорія. 

3. Сутність МЕВ їх значення, 

об’єктивна основа і передумови 

розвитку. 

 

2 1,5,7,9,13 

Тема 2. Світове господарство (СГ) та 

особливості його розвитку. Типологія 

країн світу і роль окремих їх 

угруповань у СГ і МЕВ 

Лекція 2 

1.Світове господарство: сутність, 

елементи і суб’єкти, формування, 

фактори розвитку. 

2.Головні тенденції формування СГ, 

рівні і цикли його розвитку. 

Лекція 3 

3.Нерівномірність соціально-

економічного розвитку країн світу та їх 

типологія. 

4.Проблеми інтеграції України у СГ. 

4 Практичне заняття 2 

Світове господарство (СГ) та 

особливості його розвитку. Типологія 

країн світу і роль окремих їх 

угруповань у СГ і МЕВ 

 

1.Головні тенденції формування СГ, 

рівні і цикли його розвитку. 

2.Нерівномірність соціально-

економічного розвитку країн світу та 

їх типологія. 

3.Соціально-економічний принцип 

систематизації країн світу. 

4.Три центри економічного розвитку. 

 

2 1,2,10, 13,20 

Тема 3. Еволюційні періоди 

формування МЕВ 
 

Самостійне вивчення теми 

- Практичне заняття 3 

Еволюційні періоди формування 

МЕВ 
1.Доколоніальний період розвитку 

МЕВ. 

2.Міжнародні торговельні зв’язки 

стародавнього світу. 

3.Міжнародні економічні відносини 

епохи середньовіччя. 

4.Зовнішньоекономічні зв’язки 

Київської Русі та Гетьманської 

держави. 

5.Епоха Великих географічних 

відкриттів та їх вплив на розвиток 

МЕВ. 

2 8,11,14,15,20

,26 
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Тема 4. Середовище розвитку МЕВ 

Лекція 4 

1. Зародження та розвиток 

міжобщинних господарських зв’язків. 

2. МЕВ в умовах становлення 

індустріальної цивілізації. 

3. Новий (неоколоніальний) період 

розвитку всесвітніх економічних 

зв’язків. 

4. Сучасні проблеми розвитку МЕВ. 

 

2 Практичне заняття 4 

МЕВ у системі світового 

господарства і проблеми їх розвитку 

 

1.МЕВ як елемент структури СГ. 

2.Фактори розвитку МЕВ у системі 

СГ. 

3.Суб’єкти МЕВ. 

4.Еволюція МЕВ як зміна їх типів. 

5.Формування світової ринкової 

економіки. 

2 1,2, 4,5,13,15 

Тема 5. Міжнародний поділ праці, як 

об’єктивна основа МЕВ 

Лекція 5 

1.Система міжнародного поділу праці 

(МПП) та основні тенденції її розвитку у 

сучасних умовах. 

2.МПП вихідна основа розвитку СГ і 

МЕВ. 

3.Етапи розвитку МПП. 

4.Фактори поглиблення МПП. 

2 Практичне заняття 5 

Міжнародний поділ праці, як 

об’єктивна основа МЕВ 

1.Система міжнародного поділу праці 

(МПП) та основні тенденції її розвитку 

у сучасних умовах. 

2.МПП вихідна основа розвитку СГ і 

МЕВ. 

3.Етапи розвитку МПП. 

4.Фактори поглиблення МПП. 

2 1,2, 3, 4,5,9, 

14,24 

Тема 6. Загальні проблеми сучасних 

МЕВ 

Лекція 6 

1. Глобальні і регіональні проблеми 

сучасності і загальні проблеми МЕВ. 

2. Соціально-економічні та політичні 

особливості розвитку МЕВ сучасного 

періоду. 

3. Форми, структура і масштаби 

зовнішньої заборгованості. 

4. Розвиток транснаціонального бізнесу 

та необхідність контролю за діяльністю 

ТНК. 

2 Практичне заняття 6 

Загальні проблеми сучасних МЕВ 

1.Передумови науково-технічного 

співробітництва (НТС). 

2.НТС як форма МЕВ. 

3.Традиційні і нові форми НТС країн 

світу. 

4.Міжнародний рух технологій та 

механізм їх передачі. 

5.Комерційний зміст науково-

технічних відносин. 

 

2 2,5, 6,8,11, 

14  

Тема 7. Міжнародна економічна 

інтеграція (МЕІ) 

Лекція 7 

1.Сутність, цілі і значення МЕІ, основні 

риси. 

2.Передумови і фактори розвитку МЕІ 

як якісно нового рівня МЕВ. 

3.Головні учасники і організатори 

процесу МЕІ, його сучасні особливості. 

2 Практичне заняття 7 

МЕВ у системі світового 

господарства і проблеми їх розвитку 

 

1.МЕВ як елемент структури СГ. 

2.Фактори розвитку МЕВ у системі 

СГ. 

3.Суб’єкти МЕВ. 

4.Еволюція МЕВ як зміна їх типів. 

5.Формування світової ринкової 

економіки. 

2 2,3,6,9,13, 18 

Тема 8. Міжнародні економічні 

організації у багатосторонньому 

економічному співробітництві і 

регулюванні МЕВ 

Лекція 8 

1.Поняття “міжнародні економічні 

організації” (МЕО). 

2.Роль МЕО в системі МЕВ. 

3.Економічна діяльність ООН, її рівні. 

 

2 Практичне заняття 8. 

 Міжнародні економічні організації у 

багатосторонньому економічному 

співробітництві і регулюванні МЕВ 

1.Роль МЕО в системі МЕВ. 

2. МЕО поза системою ООН. 

3.Міждержавні загальноекономічні і 

політичні організації країн, що 

розвиваються. Організація держав-

експортерів нафти (ОПЕК) та її 

арабська група (ОАПЕК). 

2 1,2,10,11,12,

21 

Валютно-фінансові та інституціональні засади розвитку МЕВ в умовах глобалізації та міжнародної економічної 

інтеграції  (теми 9-17) 
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Тема 9. Міжнародна інвестиційна 

діяльність і виробниче 

співробітництво 

 

Самостійне вивчення теми 

- Практичне заняття 9 

Міжнародна інвестиційна діяльність і 

виробниче співробітництво 

1.Загальні передумови розвитку 

міжнародної інвестиційної та 

виробничої діяльності. 

2.Міжнародний рух капіталу. 

3.Види зарубіжних інвестицій, їх 

масштаби.  

4.Іноземні інвестиції в економіці 

України. 

5.Головні форми виробничого 

співробітництва. 

 

2 1,2, 4,7,9, 

12,13,29 

Тема 10. Світова валютна система і 

міжнародні валютно-фінансові 

відносини 

Лекція 9 

1.Національні, міжнародні і світова 

валютні системи, їх сутність і елементи. 

2.Поняття валюти і її види. 

3.Конвертованість валют. Котирування 

валют. Крос-курс. 

Лекція 10. 

1..Основні валютні операції. 

2. Еволюція світової валютної системи. 

4 Самостійне вивчення теми - 2,5,6,11,21, 

29  

Тема 11. Міжнародні валютно-

кредитні відносини і рух 

міжнародного капіталу 

Лекція 11 

1. Сутність міжнародних кредитних 

відносин. 

2. Світовий грошовий ринок і ринок 

цінних паперів. 

3. Міжнародні фінансові центри, 

передумови їх функціонування. 

 

2 Практичне заняття 10 

Міжнародна міграція робочої сили 

1.Поняття міжнародної міграції 

робочої сили, її економічна природа, 

рушійні сили і етапи розвитку. 

2.Масштаби, форми і основні тенденції 

розвитку сучасних міграційних 

процесів. 

3.Види міжнародної міграції. 

4.Міжнародний ринок спеціалістів 

високої кваліфікації (“золотих 

комірців”) і проблема “відпливу умів”. 

2 2,5,6,11,21, 

29,31  

Тема 12. Міжнародні організації з 

регулювання валютних відносин 

 

Самостійне вивчення теми 

- Практичне заняття 11 

Міжнародні організації з регулювання 

валютних відносин 

1.Сутність міжнародного регулювання 

та його цілі. 

2.Група Світового банку, мета 

створення, функції, структура. 

3.Міжнародний банк реконструкції та 

розвитку (МБРР). 

4.Міжнародний валютний фонд (МВФ) 

як одна з головних фінансових 

організацій. 

2 1,3,4,5,21 

Тема 13. Міжнародна торгівля як 

головна форма МЕВ та її регулювання 

Лекція 12 

1.Зростання ролі міжнародної торгівлі 

(МТ) на сучасному етапі. 

2.Особливості розвитку МТ. 

3.Монополізація світової торгівлі. 

4.Діяльність ТНК і конкурентна 

2 Практичне заняття 12 

Міжнародна торгівля 

1.Поняття міжнародної міграції 

робочої сили, її економічна природа, 

рушійні сили і етапи розвитку. 

2.Масштаби, форми і основні тенденції 

розвитку сучасних міграційних 

процесів. 

2 2,5,11,18,19,

22,29,32 
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боротьба на світовому ринку. 3.Види міжнародної міграції. 

4.Міжнародний ринок спеціалістів  

Тема 14. МЕВ у сфері послуг 

Лекція 13 

1.Значення світового ринку послуг, 

передумови його формування. 

2.Міжнародний лізинг. 

3.Міжнародні інжинірингові та 

консультаційні послуги. 

2 Практичне заняття 13 

МЕВ у сфері послуг 

1.Значення світового ринку послуг, 

передумови його формування. 

2.Міжнародний лізинг. 

3.Міжнародні інжинірингові та 

консультаційні послуги. 

2 2,5,11,18,22, 

29,32 

Тема 15.Міжнародні транспортні 

відносини 

 

Самостійне вивчення теми 

- Лекція 14 

1. Роль транспорту в МЕВ. 

2.Особливості і умови міжнародних 

транспортних перевезень. 

Регулювання міжнародних 

транспортних відносин міжнародними 

транспортними організаціями та 

конвенціями.Самостійне вивчення 

теми 

2 2,5,8,19,20, 

37 

Тема 16. Проблеми інтеграції України 

до системи світогосподарських 

зв’язків 

Лекція 14 

1.Необхідність і значення інтеграції 

України до СГ і МЕВ. 

2.Передумови входження України до 

світового економічного простору. 

3.Проблеми економічної безпеки. 

Лекція 15 

1.. Пріоритети України на регіональному 

співробітництві. 

2. Проблеми співробітництва з ЄС. 

3. Нові регіональні напрями 

зовнішньоекономічних зв’язків України 

4 Практичне заняття  15 

Проблеми інтеграції України до 

системи світових господарських 

зв’язків  

1.Національні економічні інтереси 

України у сфері МЕВ. 

2. Пріоритети України на 

регіональному співробітництві. 

3. Проблеми співробітництва з ЄС. 

4. Нові регіональні напрями 

зовнішньоекономічних зв’язків 

України 

2 2,5,11,13,14,

16 

Тема 17. Економічна єдність світу і 

глобальні проблеми СГ і МЕВ 

Лекція 16 

1.Формування економічної єдності світу. 

2.Поглиблення інтернаціоналізації СГ. 

3.Міжнародні економічні аспекти 

вирішення екологічних проблем. 

Лекція 17 

1. Глобалізація економічного 

розвитку і роль МЕВ в установленні 

зв’язків національних економік зі 

світовим господарством. 

2. Формуванні елементів 

глобальної економіки. 

4 Самостійне вивчення теми 

 

- 2,5,14,21,26,

35 
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Таблиця 5.2.Технологічна карта тематичного плану дисципліни «Міжнародні 

економічні відносини» для студентів напряму підготовки  6.14013 «Туризм» 

Назва розділу, модуля, теми та 

питання, що розглядаються на лекції 

О
б

ся
г
 г

о
д

и
н

 

Назва теми семінарського, 

практичного і лабораторного 

заняття (питання і завдання) 

О
б

ся
г
 г

о
д

и
н

 Навчально-

методична 

література 

(порядковий 

номер за 

переліком) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Теоретичні засади та форми розвитку МЕВ ( теми 1 –8) 

Тема 1. Предмет, значення і завдання 

курсу “Міжнародні економічні 

відносини” 

 

Самостійне вивчення теми 

- Практичне заняття 1. 

Предмет, значення і завдання курсу 

«Міжнародні економічні відносини» 

1.Предмет вивчення курсу, структура і 

логіка викладання. 

2.МЕВ як економічна категорія. 

3. Сутність МЕВ їх значення, 

об’єктивна основа і передумови 

розвитку. 

 

2 1,5,7,9,13 

Тема 2. Світове господарство (СГ) та 

особливості його розвитку. Типологія 

країн світу і роль окремих їх 

угруповань у СГ і МЕВ 

Лекція 1 

1.Світове господарство: сутність, 

елементи і суб’єкти, формування, 

фактори розвитку. 

2.Головні тенденції формування СГ, 

рівні і цикли його розвитку. 

3.Нерівномірність соціально-

економічного розвитку країн світу та їх 

типологія. 

4.Проблеми інтеграції України у СГ. 

2 Практичне заняття 2 

Світове господарство (СГ) та 

особливості його розвитку. Типологія 

країн світу і роль окремих їх 

угруповань у СГ і МЕВ 

 

1.Головні тенденції формування СГ, 

рівні і цикли його розвитку. 

2.Нерівномірність соціально-

економічного розвитку країн світу та 

їх типологія. 

3.Соціально-економічний принцип 

систематизації країн світу. 

4.Три центри економічного розвитку. 

 

2 1,2,10, 13,20 

Тема 3. Еволюційні періоди 

формування МЕВ 
 

Самостійне вивчення теми 

- Практичне заняття 3 

Еволюційні періоди формування 

МЕВ 
1.Доколоніальний період розвитку 

МЕВ. 

2.Міжнародні торговельні зв’язки 

стародавнього світу. 

3.Міжнародні економічні відносини 

епохи середньовіччя. 

4.Зовнішньоекономічні зв’язки 

Київської Русі та Гетьманської 

держави. 

5.Епоха Великих географічних 

відкриттів та їх вплив на розвиток 

МЕВ. 

2 8,11,14,15,20

,26 

Тема 4. Середовище розвитку МЕВ 

Лекція 2 

5. Зародження та розвиток 

міжобщинних господарських зв’язків. 

6. МЕВ в умовах становлення 

індустріальної цивілізації. 

7. Новий (неоколоніальний) період 

2 Практичне заняття 4 

МЕВ у системі світового 

господарства і проблеми їх розвитку 

 

1.МЕВ як елемент структури СГ. 

2.Фактори розвитку МЕВ у системі 

СГ. 

2 1,2, 4,5,13,15 
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розвитку всесвітніх економічних 

зв’язків. 

8. Сучасні проблеми розвитку МЕВ. 

 

3.Суб’єкти МЕВ. 

4.Еволюція МЕВ як зміна їх типів. 

5.Формування світової ринкової 

економіки. 

Тема 5. Міжнародний поділ праці, як 

об’єктивна основа МЕВ 

Лекція 3 

1.Система міжнародного поділу праці 

(МПП) та основні тенденції її розвитку у 

сучасних умовах. 

2.МПП вихідна основа розвитку СГ і 

МЕВ. 

3.Етапи розвитку МПП. 

4.Фактори поглиблення МПП. 

2 Практичне заняття 5 

Міжнародний поділ праці, як 

об’єктивна основа МЕВ 

1.Система міжнародного поділу праці 

(МПП) та основні тенденції її розвитку 

у сучасних умовах. 

2.МПП вихідна основа розвитку СГ і 

МЕВ. 

3.Етапи розвитку МПП. 

4.Фактори поглиблення МПП. 

2 1,2, 3, 4,5,9, 

14,24 

Тема 6. Загальні проблеми сучасних 

МЕВ 

Лекція 4 

5. Глобальні і регіональні проблеми 

сучасності і загальні проблеми МЕВ. 

6. Соціально-економічні та політичні 

особливості розвитку МЕВ сучасного 

періоду. 

7. Форми, структура і масштаби 

зовнішньої заборгованості. 

8. Розвиток транснаціонального бізнесу 

та необхідність контролю за діяльністю 

ТНК. 

2 Практичне заняття 6 

Загальні проблеми сучасних МЕВ 

1.Передумови науково-технічного 

співробітництва (НТС). 

2.НТС як форма МЕВ. 

3.Традиційні і нові форми НТС країн 

світу. 

4.Міжнародний рух технологій та 

механізм їх передачі. 

5.Комерційний зміст науково-

технічних відносин. 

 

2 2,5, 6,8,11, 

14  

Тема 7. Міжнародна економічна 

інтеграція (МЕІ) 

Лекція 5 

1.Сутність, цілі і значення МЕІ, основні 

риси. 

2.Передумови і фактори розвитку МЕІ 

як якісно нового рівня МЕВ. 

3.Головні учасники і організатори 

процесу МЕІ, його сучасні особливості. 

2 Практичне заняття 7 

МЕВ у системі світового 

господарства і проблеми їх розвитку 

 

1.МЕВ як елемент структури СГ. 

2.Фактори розвитку МЕВ у системі 

СГ. 

3.Суб’єкти МЕВ. 

4.Еволюція МЕВ як зміна їх типів. 

5.Формування світової ринкової 

економіки. 

2 2,3,6,9,13, 18 

Тема 8. Міжнародні економічні 

організації у багатосторонньому 

економічному співробітництві і 

регулюванні МЕВ 

 

Самостійне вивчення теми 

- Практичне заняття 8. 

 Міжнародні економічні організації у 

багатосторонньому економічному 

співробітництві і регулюванні МЕВ 

1.Роль МЕО в системі МЕВ. 

2. МЕО поза системою ООН. 

3.Міждержавні загальноекономічні і 

політичні організації країн, що 

розвиваються. Організація держав-

експортерів нафти (ОПЕК) та її 

арабська група (ОАПЕК). 

2 1,2,10,11,12,

21 

Валютно-фінансові та інституціональні засади розвитку МЕВ в умовах глобалізації та міжнародної економічної 

інтеграції  (теми 9-17) 

Тема 9. Міжнародна інвестиційна 

діяльність і виробниче 

співробітництво 

 

Самостійне вивчення теми 

- Практичне заняття 9 

Міжнародна інвестиційна діяльність і 

виробниче співробітництво 

1.Загальні передумови розвитку 

міжнародної інвестиційної та 

виробничої діяльності. 

2.Міжнародний рух капіталу. 

2 1,2, 4,7,9, 

12,13,29 
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3.Види зарубіжних інвестицій, їх 

масштаби.  

4.Іноземні інвестиції в економіці 

України. 

5.Головні форми виробничого 

співробітництва. 

 

Тема 10. Світова валютна система і 

міжнародні валютно-фінансові 

відносини 

Лекція 6 

1.Національні, міжнародні і світова 

валютні системи, їх сутність і елементи. 

2.Поняття валюти і її види. 

3.Конвертованість валют. Котирування 

валют. Крос-курс. 

 

2 Самостійне вивчення теми - 2,5,6,11,21, 

29  

Тема 11. Міжнародні валютно-

кредитні відносини і рух 

міжнародного капіталу 

Лекція 7 

4. Сутність міжнародних кредитних 

відносин. 

5. Світовий грошовий ринок і ринок 

цінних паперів. 

6. Міжнародні фінансові центри, 

передумови їх функціонування. 

 

2 Практичне заняття 10 

Міжнародна міграція робочої сили 

1.Поняття міжнародної міграції 

робочої сили, її економічна природа, 

рушійні сили і етапи розвитку. 

2.Масштаби, форми і основні тенденції 

розвитку сучасних міграційних 

процесів. 

3.Види міжнародної міграції. 

4.Міжнародний ринок спеціалістів 

високої кваліфікації (“золотих 

комірців”) і проблема “відпливу умів”. 

2 2,5,6,11,21, 

29,31  

Тема 12. Міжнародні організації з 

регулювання валютних відносин 

 

Самостійне вивчення теми 

- Практичне заняття 11 

Міжнародні організації з регулювання 

валютних відносин 

1.Сутність міжнародного регулювання 

та його цілі. 

2.Група Світового банку, мета 

створення, функції, структура. 

3.Міжнародний банк реконструкції та 

розвитку (МБРР). 

4.Міжнародний валютний фонд (МВФ) 

як одна з головних фінансових 

організацій. 

2 1,3,4,5,21 

Тема 13. Міжнародна торгівля як 

головна форма МЕВ та її регулювання 

Лекція 8 

1.Зростання ролі міжнародної торгівлі 

(МТ) на сучасному етапі. 

2.Особливості розвитку МТ. 

3.Монополізація світової торгівлі. 

4.Діяльність ТНК і конкурентна 

боротьба на світовому ринку. 

2 Практичне заняття 12 

Міжнародна торгівля 

1.Поняття міжнародної міграції 

робочої сили, її економічна природа, 

рушійні сили і етапи розвитку. 

2.Масштаби, форми і основні тенденції 

розвитку сучасних міграційних 

процесів. 

3.Види міжнародної міграції. 

4.Міжнародний ринок спеціалістів  

2 2,5,11,18,19,

22,29,32 

Тема 14. МЕВ у сфері послуг 

 

Самостійне вивчення теми 

- Практичне заняття 13 

МЕВ у сфері послуг 

1.Значення світового ринку послуг, 

передумови його формування. 

2.Міжнародний лізинг. 

3.Міжнародні інжинірингові та 

консультаційні послуги. 

2 2,5,11,18,22, 

29,32 
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Тема 15.Міжнародні транспортні 

відносини 

 

Самостійне вивчення теми 

- Лекція 14 

3. Роль транспорту в МЕВ. 

4.Особливості і умови міжнародних 

транспортних перевезень. 

Регулювання міжнародних 

транспортних відносин міжнародними 

транспортними організаціями та 

конвенціями.Самостійне вивчення 

теми 

2 2,5,8,19,20, 

37 

Тема 16. Проблеми інтеграції України 

до системи світогосподарських 

зв’язків 

Лекція 9 

1.Необхідність і значення інтеграції 

України до СГ і МЕВ. 

2.Передумови входження України до 

світового економічного простору. 

3.Проблеми економічної безпеки. 

2 Практичне заняття  15 

Проблеми інтеграції України до 

системи світових господарських 

зв’язків  

1.Національні економічні інтереси 

України у сфері МЕВ. 

2. Пріоритети України на 

регіональному співробітництві. 

3. Проблеми співробітництва з ЄС. 

4. Нові регіональні напрями 

зовнішньоекономічних зв’язків 

України 

2 2,5,11,13,14,

16 

Тема 17. Економічна єдність світу і 

глобальні проблеми СГ і МЕВ 

Самостійне вивчення теми 

 

- Самостійне вивчення теми 

 

- 2,5,14,21,26,

35 

 

Таблиця 5.3. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни  

«Міжнародні економічні відносини», яка викладається для студентів 6.030601 

«Менеджмент» ППС «Менеджмент організацій» заочної форми навчання 

Назва розділу, модуля, теми та 

питання, що розглядаються на лекції 

О
б
ся

г
 г

о
д

и
н

 

Назва теми семінарського, 

практичного і лабораторного 

заняття (питання і завдання) 

О
б
ся

г
 г

о
д

и
н

 Навчально-

методична 

література 

(порядковий 

номер за 

переліком) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Теоретичні засади та форми розвитку МЕВ ( теми 1 –8) 

Тема 1. Предмет, значення і завдання 

курсу “Міжнародні економічні 

відносини” 

Самостійне вивчення теми 

- Самостійне вивчення теми  - 1,5,7,9,13 

Тема 2. Світове господарство (СГ) та 

особливості його розвитку. Типологія 

країн світу і роль окремих їх 

угруповань у СГ і МЕВ 

Лекція 1 

1.Світове господарство: сутність, 

елементи і суб’єкти, формування, 

фактори розвитку. 

2.Головні тенденції формування СГ, 

рівні і цикли його розвитку. 

3.Нерівномірність соціально-

економічного розвитку країн світу та їх 

типологія. 

4.Проблеми інтеграції України у СГ. 

2 Самостійне вивчення теми - 1,2,10, 13,20 
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Тема 3. Еволюційні періоди 

формування МЕВ 
Самостійне вивчення теми 

- Самостійне вивчення теми - 8,11,14,15,20

,26 

Тема 4. Середовище розвитку МЕВ 

 

Самостійне вивчення теми 

- Практичне заняття 1 

МЕВ у системі світового 

господарства і проблеми їх розвитку 

 

1.МЕВ як елемент структури СГ. 

2.Фактори розвитку МЕВ у системі 

СГ. 

3.Суб’єкти МЕВ. 

4.Еволюція МЕВ як зміна їх типів. 

5.Формування світової ринкової 

економіки. 

2 1,2, 4,5,13,15 

Тема 5. Міжнародний поділ праці, як 

об’єктивна основа МЕВ 

 

Самостійне вивчення теми 

- Практичне заняття 2 

Міжнародний поділ праці, як 

об’єктивна основа МЕВ 

1.Система міжнародного поділу праці 

(МПП) та основні тенденції її розвитку 

у сучасних умовах. 

2.МПП вихідна основа розвитку СГ і 

МЕВ. 

3.Етапи розвитку МПП. 

4.Фактори поглиблення МПП. 

2 1,2, 3, 4,5,9, 

14,24 

Тема 6. Загальні проблеми сучасних 

МЕВ 

Лекція 2 

9. Глобальні і регіональні проблеми 

сучасності і загальні проблеми МЕВ. 

10. Соціально-економічні та 

політичні особливості розвитку МЕВ 

сучасного періоду. 

11. Форми, структура і масштаби 

зовнішньої заборгованості. 

12. Розвиток транснаціонального 

бізнесу та необхідність контролю за 

діяльністю ТНК. 

2 Самостійне вивчення теми  - 2,5, 6,8,11, 

14  

Тема 7. Міжнародна економічна 

інтеграція (МЕІ) 

Самостійне вивчення теми 

- Самостійне вивчення теми - 2,3,6,9,13, 18 

Тема 8. Міжнародні економічні 

організації у багатосторонньому 

економічному співробітництві і 

регулюванні МЕВ 

Самостійне вивчення теми 

- Самостійне вивчення теми - 1,2,10,11,12,

21 

Валютно-фінансові та інституціональні засади розвитку МЕВ в умовах глобалізації та міжнародної економічної 

інтеграції  (теми 9-17) 

Тема 9. Міжнародна інвестиційна 

діяльність і виробниче 

співробітництво 

 

Самостійне вивчення теми 

- Практичне заняття 3 

Міжнародна інвестиційна діяльність і 

виробниче співробітництво 

1.Загальні передумови розвитку 

міжнародної інвестиційної та 

виробничої діяльності. 

2.Міжнародний рух капіталу. 

3.Види зарубіжних інвестицій, їх 

масштаби.  

4.Іноземні інвестиції в економіці 

України. 

2 1,2, 4,7,9, 

12,13,29 
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5.Головні форми виробничого 

співробітництва. 

 

Тема 10. Світова валютна система і 

міжнародні валютно-фінансові 

відносини 

Лекція 3 

1.Національні, міжнародні і світова 

валютні системи, їх сутність і елементи. 

2.Поняття валюти і її види. 

3.Конвертованість валют. Котирування 

валют. Крос-курс. 

2 Самостійне вивчення теми - 2,5,6,11,21, 

29  

Тема 11. Міжнародні валютно-

кредитні відносини і рух 

міжнародного капіталу 

Самостійне вивчення теми 

- Самостійне вивчення теми - 2,5,6,11,21, 

29,31  

Тема 12. Міжнародні організації з 

регулювання валютних відносин 

 

Самостійне вивчення теми 

- Практичне заняття 4 

Міжнародні організації з регулювання 

валютних відносин 

1.Сутність міжнародного регулювання 

та його цілі. 

2.Група Світового банку, мета 

створення, функції, структура. 

3.Міжнародний банк реконструкції та 

розвитку (МБРР). 

4.Міжнародний валютний фонд (МВФ) 

як одна з головних фінансових 

організацій. 

2 1,3,4,5,21 

Тема 13. Міжнародна торгівля як 

головна форма МЕВ та її регулювання 

Самостійне вивчення теми 

2 Самостійне вивчення теми - 2,5,11,18,19,

22,29,32 

Тема 14. МЕВ у сфері послуг 

Самостійне вивчення теми 

- Самостійне вивчення теми - 2,5,11,18,22, 

29,32 

Тема 15.Міжнародні транспортні 

відносини 

Самостійне вивчення теми 

- Самостійне вивчення теми - 2,5,8,19,20, 

37 

Тема 16. Проблеми інтеграції України 

до системи світогосподарських 

зв’язків 

Лекція 4 

1.Необхідність і значення інтеграції 

України до СГ і МЕВ. 

2.Передумови входження України до 

світового економічного простору. 

3.Проблеми економічної безпеки. 

2 Самостійне вивчення теми - 2,5,11,13,14,

16 

Тема 17. Економічна єдність світу і 

глобальні проблеми СГ і МЕВ 

Самостійне вивчення теми 

- Самостійне вивчення теми - 2,5,14,21,26,

35 
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6. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

Таблиця 6.1 Технологічна карта самостійної роботи студента з навчальної 

дисципліни «Міжнародні економічні відносини» 

№

  

Назва теми, з якої 

виносяться 

питання на 

самостійне 

опрацювання 

Перелік питань, що вивчаються студентом 

самостійно 

Література 

(порядкови

й номер за 

переліком) 

Засоби 

контролю 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Теоретичні засади та форми розвитку міжнародних економічних відносин 
1 Тема 1. Предмет, 

значення і завдання 

курсу “Міжнародні 

економічні відносини” 

1.Значення курсу “МЕВ” в підготовці спеціалістів. 

2.Рівні розвитку МЕВ. 

3.Особливості розвитку МЕВ на сучасному етапі. 

1,4,5,7,9,12,1

3 

Опитування 

2 Тема 2. Світове 

господарство (СГ) та 

особливості його 

розвитку. Типологія 

країн світу і роль 

окремих їх угруповань 

у СГ і МЕВ 

1.Міжнародна господарча взаємодія. 

2.Якісний і кількісний аспекти розвитку СГ. 

3.Регіональний принцип групування і головні 

регіональні групи країн світу. 

4.Країни Організації Економічного 

Співробітництва та Розвитку (ОЕСР). 

5.Країни “Сімки”. 

6.Країни переселенського капіталізму. 

7.Країни середнього рівня розвитку. 

1,2,5,9,10, 

13,20 

Опитування 

3 

Тема 3. Еволюційні 

періоди формування 

МЕВ 

1.Зовнішньоекономічні зв’язки країн Сходу-Китаю, 

країн Південних морів, Середньої та Центральної 

Азії, Арабського Сходу. 

2.Колоніальний період формування МЕВ. 

3.Зовнішня торгівля у період первісного 

нагромадження капіталу. 

4.МЕВ монополістичного капіталізму. 

8,11,14,15,20

,26 

Опитування  

4 Тема 4. Середовище 

розвитку МЕВ 

1.Природно-географічне середовище, основні його 

складові впливу на розвиток МЕВ. 

2.Економічні регулятори МЕВ. 

3.Міжнародний тероризм як фактор формування 

політичного середовища. 

4.Правові регулятори МЕВ. 

1,2,4,5,13,15 Опитування  

5 Тема 5. Міжнародний 

поділ праці, як об’єк-

тивна основа МЕВ 

1.МПП – вихідна основа розвитку СГ і МЕВ. 

2.Фактори поглиблення МПП. 

3.Проблеми і передумови участі України в МПП. 

1,2, 3, 

4,5,9,14,15,2

4 

Опитування  

6 Тема 6. Загальні 

проблеми сучасних 

МЕВ 

1.МЕВ сучасного періоду: від конфронтації до 

співробітництва. 

2.Нові горизонти європейського співробітництва. 

3.Країни “третього світу” у системі МЕВ. 

4.Суперечності НМЕП та його еволюція. 

5.Ісламський фактор розвитку МЕВ. 

7.Фактори посилення економічної 

взаємозалежності країн, спільність конкретних 

економічних інтересів. 

2,5,6,8,11,14 Опитування  

 

7 Тема 7. Міжнародна 

економічна інтеграція 

(МЕІ) 

1.Етапи формування міжнародних економічних 

інтеграційних угруповань.. 

2.Об’єктивні передумови, політичні і економічні 

цілі, основні етапи розвитку економічної інтеграції. 

3.Європейська асоціація вільної торгівлі. 

4.Північноамериканська економічна інтеграція. 

5.Особливості економічної інтеграції країн 

Латинської Америки. 

6.Особливості розвитку економічної інтеграції в 

країнах Азії. 

7.Проблеми розвитку регіонального економічного 

співробітництва в Африці. 

2,3,6,9,13, 18   Опитування  

8 Тема 8. Міжнародні 1.Головні функції, принципи і методи діяльності 1,2,10,11,12, Опитування  
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економічні організації 

у багатосторонньому 

економічному 

співробітництві і 

регулюванні МЕВ 

МЕО, механізм управління, фінансові кошти. 

2.Програми ООН. 

3. “Велика сімка”. 

4.Ліга арабських держав. 

5.Міждержавні організації в галузі сільського 

господарства, в галузі промисловості та 

будівництва. 

21 

Модуль 2. Валютно-фінансові та інституціональні засади розвитку МЕВ в умовах 

глобалізації та міжнародної економічної інтеграції  
9 Тема 9. Міжнародна 

інвестиційна 

діяльність і виробниче 

співробітництво 

1.Вивіз капіталу як фактор інтенсифікації 

міжнародної інвестиційної і виробничої діяльності. 

2.Співробітництво на компенсаційній основі. 

3.Протиріччя між ТНК і національно-державною 

формою політичної організації суспільства. 

4.Діяльність вільних економічних зон в різних 

країнах. 

1,2, 4,7,9, 

12,13,29 

Опитування   

10 Тема 10. Світова 

валютна система і 

міжнародні валютно-

фінансові відносини 

1.Платіжний і розрахунковий баланси, їх структура. 

2.Валютно-фінансова система країн ЄС. 

3.Нестабільність міжнародних розрахунків і 

основні проблеми платіжних балансів країн світу. 

2,5,6,11,21, 

29  

Опитування  

11 Тема 11. Міжнародні 

валютно-кредитні 

відносини і рух 

міжнародного 

капіталу 

1.Сутність міжнародних кредитних відносин. 

2.Кредитні міжбанківські ставки. 

3.Різновиди формування і розвиток світового ринку 

позичкових капіталів (СРПК), його функції. 

2,5,6,11,21, 

29, 31 

Опитування  

12 Тема 12. Міжнародні 

організації з 

регулювання 

валютних відносин 

1.Міжнародна фінансова корпорація (МФК). 

2.Міжнародна асоціація розвитку (МАР). 

3.Багатостороннє інвестиційно-гарантійне 

агентство (БАГІ). 

1,3,4,5,7,9,13

,21 

Опитування  

13 Тема 13. Міжнародна 

торгівля як головна 

форма МЕВ та її 

регулювання 

1.Регіональна структура  МТ. 

2.Структура світового товарообігу за соціально-

економічними угрупованнями країн. 

3.Головні причини і наслідки збільшення взаємної 

торгівлі промислово розвинутих країн. 

4.Роль країн, що розвиваються в МТ. 

5.Місце нових індустріальних країн у СТ. 

6.Країни з перехідною економікою в МТ. 

7.Проблеми реструктуризації зовнішньої торгівлі 

нових незалежних держав. 

2,5,11,19,22,

32 

Опитування  

14 Тема 14. МЕВ у сфері 

послуг 

1.Специфічні риси міжнародної торгівлі послугами, 

її динаміка, структура і географічні напрямки. 

2.Внутріфірмова ліцензійна торгівля. 

3.Значення міжнародного лізингу. 

2,5,11,19,20 Опитування  

15 Тема 15.Міжнародні 

транспортні відносини 

1.Види міжнародних сполучень. 

2.Міжконтинентальні та внутрішньоконтинентальні 

перевезення вантажів. 

3.Фактори вибору транспорту для міжнародних 

перевезень. 

2,5,19,20, 37 Опитування  

16 Тема 16. Проблеми 

інтеграції України до 

системи 

світогосподарських 

зв’язків 

1.Стабілізація виробництва та його структурна 

перебудова, залучення іноземних інвестицій. 

2.Зменшення рівня бартерного обміну. 

3.Реаолізація конкурентних переваг. 

4.Проблеми співробітництва з ЄС. 

2,5,11,13,14,

16 

Опитування  

17 Тема 17. Економічна 

єдність світу і 

глобальні проблеми 

СГ і МЕВ 

1.Поглиблення інтернаціоналізація СГ. 

2.Дематеріалізація і інтелектуалізація виробництва, 

зміна моделі економічного розвитку. 

3.Світова економічна рівновага, її регулювання. 

4.Глобальні інвестиційні цикли. 

5.Шляхи розв’язання глобальної продовольчої 

проблеми. 

6.Безпека світової економіки. 

2,5,13,14,21,

26,35 

Опитування  
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7. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

 

Цей вид навчальної роботи передбачає індивідуальну роботу викладача із 

студентом. Робота проводиться за графіком індивідуально-консультативної 

роботи, який передбачено у розкладі навчального процесу кафедри. 

На кафедрі міжнародної економіки ця робота проводиться за такими 

формами : 

 викладачем надається допомога окремим студентам щодо опанування 

того чи іншого матеріалу. Насамперед, це консультації, пояснення певних 

положень, рекомендації щодо використання тих чи інших літературних джерел, 

або додаткового пояснення того чи іншого матеріалу для розуміння його 

студентом. Це  й відповіді викладача на конкретні питання. 

 індивідуально-консультативна робота включає також проведення 

індивідуальних занять. Ці заняття проводяться з окремими студентами  як з 

тими, що не можуть самостійно опанувати програмний матеріал і потребують 

допомоги викладача, так і з тими, що прагнуть глибше розкрити ті чи інші 

питання. 

Завдяки проведенню таких індивідуальних занять студенти мають 

можливість перевірити свої знання, набуті в процесі самостійної   роботи 

(виявити прогалини того чи іншого матеріалу). Ця перевірка здійснюється або у 

вигляді тестів, контрольних робіт, або в усній співбесіді. 

Індивідуально-консультативна робота є ефективною формою навчального 

процесу, яка дозволяє студенту в повній мірі засвоїти програмний матеріал 

курсу “Міжнародні економічні відносини”, не залишаючи у своїх знаннях 

«білих плям». Навчальний час, що відводиться для самостійної роботи 

студентів з вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини» 

становить 36 годин для студентів напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент» 

та 46 годин для 6.14013 «Туризм». 
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Таблиця 7.1. Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з 

навчальної дисципліни  «Міжнародні економічні відносини» для студентів 

6.030601 «Менеджмент» ППС «Менеджмент організацій» та «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» 

 

Семестр 2       Навчальний рік 2013-2014 н.р. 

Кафедра міжнародної економіки         Викладач к.е.н., доц..Горячов О.В. 

 

№ 

п\п 
Форма ІКР 

Навчальні тижні, дата, час та місце проведення Кіль

кіст

ь 

годи

н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Індивідуальні 

заняття 

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2  

2.  Консультації 15.0

1.14

, 

14-

00, 

к-ра 

МЕ 

   2.03.

14 

14-

00,  

к-ра 

МЕ 

     30.

04.

14 

14-

00,  

к-

ра 

МЕ 

  

3.  Перевірка 

виконання 

індивідуальних 

занять 

  18.

02.

14, 

14-

00, 

к-

ра 

МЕ 

     13.

04.

14 

14-

00,  

к-

ра 

МЕ 

    

4.  Перевірка та 

захист завдань, 

що віднесені 

на поточний 

контроль 

      16.0

3.14 

14-

00,  

к-ра 

МЕ 

 

    16.

05.

14 

14-

00,  

к-

ра 

МЕ 

 

 Разом 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2 8 
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Таблиця 7.2. Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з 

навчальної дисципліни  «Міжнародні економічні відносини» для студентів 

6.14013 «Туризм»  

 

№ 

п\п 
Форма ІКР 

Навчальні тижні, дата, час та місце проведення Кіль

кіст

ь 

годи

н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5.  Індивідуальні 

заняття 

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1  

6.  Консультації 14.

01.

14 

14-

00,  

к-

ра 

МЕ 

 

21.

01.

14 

14-

00,  

к-

ра 

МЕ 

 

  04.0

3.14 

14-

00,  

к-ра 

МЕ 

 

 1.04.

14 

14-

00,  

к-ра 

МЕ 

 

  22.

04.

14 

14-

00,  

к-

ра 

МЕ 

 

 28.

05.

14 

14-

00,  

к-

ра 

МЕ 

 

 

7.  Перевірка 

виконання 

індивідуальни

х занять 

  04.

02.

14 

14-

00,  

к-

ра 

МЕ 

 

  11.

03.

14 

14-

00,  

к-

ра 

МЕ 

 

 8.0

4.1

4 

14-

00,  

к-

ра 

МЕ 

 

  13.

05.

14 

14-

00,  

к-

ра 

МЕ 

 

  

8.  Перевірка та 

захист 

завдань, що 

віднесені на 

поточний 

контроль 

   18.

02.

14 

14-

00,  

к-

ра 

МЕ 

 

 18.

03.

14 

14-

00,  

к-

ра 

МЕ 

 

  15.

04.

14 

14-

00,  

к-

ра 

МЕ 

 

 20.

05.

14 

14-

00,  

к-

ра 

МЕ 

 

  

 Разом 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 14 
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8. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Інтенсифікація навчального процесу при викладанні навчальної 

дисципліни «Міжнародні економічні відносини» здійснюється на основі 

використання активних методів навчання, що дозволяє вирішити проблеми 

зростаючого інформаційного навантаження, поліпшити якість засвоєння 

вивченого матеріалу. 

При вивченні дисципліни «Міжнародні економічні відносини» 

використовуються : 

1. Семінари-дискусії з основних тем. 

2. В групах розробляються тематичні виступи-презентації з основних 

сучасних проблем розвитку «Міжнародних економічних відносин». 

3. На основі новітніх матеріалів з глобальної інформаційної мережі Інтернет 

студенти визначаються основні особливості участі українських підприємств 

в сучасних світогосподарських процесах, а також їх місце і роль в різних 

формах міжнародних економічних відносин. 

4. Робота в малих групах при проведенні практичних занять та ін. 

Для активізації процесу навчання студентів викладач повинен творчо 

застосувати різноманітні навчальні технології та засоби: 

 на лекціях намагатись зосереджувати увагу студентів на найбільш 

актуальних проблемних питаннях сучасного стану міжнародної економіки; 

 заохочувати студентів до критичного сприйняття нового матеріалу 

замість пасивного конспектування; 

 лекція має бути науковою, доступною і цікавою, сприяти глибокому 

аналізу та засвоєнню матеріалу; 

 частину визначених у тематичному плані тем дисципліни проводити 

на самостійно вивчити, з наступним проведенням консультацій-диспутів; 

 на семінарських заняттях створювати умови для дискусій; 

 проводити презентації самостійних робіт, перехресну перевірку 

завдань самими студентами з наступною аргументацією виставленої оцінки; 
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 з окремих питань програми ефективними формами активізації 

навчального процесу можуть бути диспути, дискусії, проблемні ситуації, 

виконання тестів тощо. 

Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів мають 

стати чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної 

активності, справедлива диференціація оцінок, подяка викладача за сумлінне 

ставлення студентів до вивчення дисципліни. 

Кращих студентів викладач повинен залучати до науково-дослідницької 

роботи на кафедрі, участі в наукових конференціях. 

9. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Об’єктами контролю є: робота студентів на практичних заняттях та 

виконаних індивідуальних (домашніх) завдань. Контрольні заходи 

здійснюються науково-педагогічними працівниками і включають поточний і 

підсумковий контроль. 

 

9.1. СИСИТЕМА ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Поточне оцінювання знань для студентів напряму 6.030601 

«Менеджмент» ППС «Менеджмент організацій» та «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» з дисципліни «Міжнародні економічні 

відносини» 

Об’єктами поточного контролю є: відвідування практичних занять та 

активність роботи протягом семестру; результати виконання модульних 

завдань; підготовка та захист індивідуальних навчально-дослідних 

робіт;самостійних завдань, участь в наукових конференціях та науково-

дослідній роботі кафедри. Метою поточного оцінювання знань студентів є 

виявлення рівня отриманих ними знань.  Завданнями поточного оцінювання 

знань студентів є: оцінка активності роботи студента протягом семестру з 

вивчення програмного матеріалу дисципліни; оцінка рівня виконання 
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модульних завдань. До основних форм поточного контролю відносяться: 

усне опитування, тестування, захист або презентація індивідуальних навчально-

дослідних робіт, модульних завдань. 

1. Систематичність та активність роботи студента протягом 1 

семестру оцінюється максимальною оцінкою 60 балів. 

Критерії оцінювання знань та система нарахування балів. 

Система нарахування балів базується на оцінюванні активності та рівня 

знань студентів у процесі обговорення питань практичних занять. Бали студент 

може отримати за: 1) відвідування лекційних занять – 17,00 балів; 

2) активність студента в обговоренні питань практичного заняття, в т.ч. 

отримання позитивних оцінок “задовільно” та “добре” (за умови відвідування 

90% практичних занять) – 15,00 балів (1 бал х 15); 

3) виконання та захист студентом протягом семестру індивідуальних 

робіт (за умови відвідування не менше 90% практичних занять)  - 8 балів; 

4) виконання студентом протягом семестру самостійної роботи (за умови 

відвідування не менше 90% практичних занять) – 10,00 балів (див. табл.9.1). 

2. Модульні завдання, які входять до загального порядку оцінювання 

поточної успішності студента в 1 семестрі, складаються з виконання письмових 

завдань під час проведення комплексної контрольної роботи та тестових вправ. 

З курсу «Міжнародні економічні відносини» передбачається виконання 2 

модульних завдань. Оцінка всіх модульних завдань визначається на основі 

розроблених кафедрою критеріїв і становить 10 балів.  Перше модульне 

завдання передбачає проведення комплексної контрольної роботи по темах 1-8 

навчального курсу.  Оцінювання першого модульного завдання проходить за 

загальною оцінкою 5 балів. Друге модульне завдання складається з тестових 

вправ за Темами 9-17 даного курсу. Студент проходить тестування по кожній із 

семи вищенаведених тем, результати якого зводяться у загальну оцінку 5 балів.  

Студенти, які представляють свої наукові роботи на конференціях та 

олімпіадах, і за результатами оцінювання не  набрали 60 балів, мають право 

отримати  додаткові бали до загальної оцінки поточної успішності. 



Таблиця 9.1.  Розподіл балів, що отримують студенти за результатами 

вивчення навчальної дисципліни балів за видами навчальної роботи для 

студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» ППС «Менеджмент 

організацій» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» в 2 

семестрі 2013-2014 н.р. 

 
Назва змістовного 

модуля, теми 

Вид навчальної роботи Бали 

1 2 4 

Модуль 1. Теоретичні засади та форми розвитку міжнародних економічних відносин  

(Теми 1-8) 
Тема 1. Предмет, 

значення і завдання курсу 

“Міжнародні економічні 

відносини” 

1. Відвідування лекції 1,0 

2. Обговорення теоретичного питання  0,5 

3. Підготовка та захист  реферату 1,0 

4. Тестування в позааудиторний час 0,5 

Разом 3,0 

Тема 2. Світове 

господарство та 

особливості його 

розвитку.  

Типологія країн світу і 

роль окремих їх 

угруповань у СГ і МЕВ 

1. Відвідування лекції 2,0 

2. Обговорення теоретичного питання  0,5 

3. Підготовка та захист реферату 0,5 

4. Тестування в позааудиторний час 0,5 

5. Виконання та захист індивідуальних завдань 1,0 

Разом 4,5 

Тема 3. Еволюційні 

періоди формування 

МЕВ 

1. Обговорення теоретичного питання  0,5 

2. Підготовка та захист реферату 0,5 

3. Тестування в позааудиторний час 0,5 

Разом 1,5 

Тема 4. Середовище 

розвитку МЕВ 

1. Відвідування лекції 1,0 

2. Обговорення теоретичного питання  0,5 

3. Підготовка та захист реферату 0,5 

4.Виконання та захист індивідуальних завдань 1,0 

5. Тестування в позааудиторний час 0,5 

Разом 3,5 

Тема 5. Закони і 

принципи розвитку СГ і 

МЕВ 

1. Відвідування лекції 1,0 

2. Підготовка та захист реферату 0,5 

3. Тестування в позааудиторний час 0,5 

4.Обговорення теоретичного питання 0,5 

Разом 2,5 

Тема 6. Загальні 

проблеми сучасних МЕВ 

1. Відвідування лекції 1,0 

2. Обговорення теоретичного питання  0,5 

3. Підготовка та захист реферату 0,5 

4.Виконання та захист індивідуальних завдань 1,0 

5. Тестування в позааудиторний час 0,5 

Разом 3,5 

Тема7. Міжнародна 

економічна інтеграція 

1. Відвідування лекції 1,0 

2. Обговорення теоретичного питання  0,5 

3. Підготовка та захист реферату 0,5 

4. Тестування в позааудиторний час 0,5 

Разом 2,5 

Тема 8. МЕО у 

багатосторонньому  

економічному 

співробітництві і 

регулюванні МЕВ 

1. Відвідування лекції 1,0 

2. Обговорення теоретичного питання  0,5 

3. Підготовка та захист реферату 1,0 

4.Виконання та захист індивідуальних завдань 1,0 

5. Тестування в позааудиторний час 0,5 

Разом 4,0 

Модульна контрольна робота 5.00 

Всього за модуль 1 30,00 



 2 
Модуль 2. Валютно-фінансові та інституціональні засади розвитку МЕВ в умовах глобалізації 

та міжнародної економічної інтеграції (Теми 9-17) 
Тема 9. Міжнародні 

інвестиційна діяльність і 

виробниче співробітництво 

1. Обговорення теоретичного питання  0,5 

2. Підготовка та захист реферату 0,5 

3.Виконання та захист індивідуальних завдань 1,0 

4. Тестування в позааудиторний час 0,5 

Разом 2,5 
Тема 10.  Світова валютна 

система і міжнародні 

валютно-фінансові 

відносини 

1. Відвідування лекцій 2,0 

3. Виконання та захист індивідуальних завдань 0,5 

Разом 2,5 

Тема 11. Міжнародні 

валютно-кредитні 

відносини і рух 

міжнародного капіталу 

1. Відвідування лекції 1,0 

2. Обговорення теоретичного питання  0,5 

3. Тестування в позааудиторний час 0,5 

4. Виконання та захист індивідуальних завдань 1,0 

5. Підготовка та захист реферату 0,5 

Разом 3,5 
Тема 12. Міжнародні 

організації з регулювання 

валютних відносин 

1. Підготовка та захист реферату 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання  0,5 

3. Тестування в позааудиторний час 0,5 

Разом 1,5 
Тема 13. Міжнародна 

торгівля як головна форма 

МЕВ та її регулювання 

1. Відвідування лекції 1,0 

2. Обговорення теоретичного питання 0,5 

3. Підготовка та захист реферату 0,5 

4. Тестування в позааудиторний час 0,5 

Разом 2,5 
Тема 14. МЕВ у сфері 

послуг 
1. Відвідування лекції 1,0 

2. Обговорення теоретичного питання  0,5 

3. Підготовка та захист реферату 0,5 

4. Тестування в позааудиторний час 0,5 

Разом 2,5 
Тема 15. Міжнародні 

транспортні відносини 
1. Виконання та захист індивідуальних завдань 1,0 

2. Обговорення теоретичного питання  0,5 

3. Підготовка та захист реферату 0,5 

4. Тестування в позааудиторний час 0,5 

Разом 2,5 
Тема 16. Проблеми 

інтеграції України до 

системи світогосподарських 

зв’язків 

1. Відвідування лекцій 2,0 

2. Обговорення теоретичного питання 0,5 

3. Підготовка та захист реферату 0,5 

4. Тестування в позааудиторний час 0,5 

Разом 3,5 

Тема 17. Економічна 

єдність світу і глобальні 

проблеми СГ і МЕВ 

1. Відвідування лекцій 2,0 

2. Підготовка та захист реферату 1,0 

3. Виконання та захист індивідуального завдання 1,0 

Разом 4,00 

Модульна контрольна робота 5.00 

Всього за модуль 2 30,00 

Всього за поточний контроль 60.00 

Підсумковий контроль - екзамен 40,00 

Всього за 4 семестр 100,00 
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 Поточне оцінювання знань для студентів напряму 6.14013 «Туризм» 

з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» 

Об’єктами поточного контролю є: відвідування практичних занять та 

активність роботи протягом семестру; результати виконання модульних 

завдань; підготовка та захист індивідуальних навчально-дослідних 

робіт;самостійних завдань, участь в наукових конференціях та науково-

дослідній роботі кафедри. Метою поточного оцінювання знань студентів є 

виявлення рівня отриманих ними знань.  Завданнями поточного оцінювання 

знань студентів є: оцінка активності роботи студента протягом семестру з 

вивчення програмного матеріалу дисципліни; оцінка рівня виконання 

модульних завдань. До основних форм поточного контролю відносяться: усне 

опитування, тестування, захист або презентація індивідуальних навчально-

дослідних робіт, модульних завдань. 

1. Систематичність та активність роботи студента протягом  семестру 

оцінюється максимальною оцінкою 100 балів. Критерії оцінювання знань та 

система нарахування балів. Система нарахування балів базується на оцінюванні 

активності та рівня знань студентів у процесі обговорення питань практичних 

занять. Бали студент може отримати за: відвідування лекційних занять – 18,00 

балів (2 бали х 9); активність студента в обговоренні питань практичного 

заняття, в т.ч. отримання позитивних оцінок “задовільно” та “добре” (за умови 

відвідування 90% практичних занять) – 30,00 бали (2 бали х 15); виконання та 

захист студентом протягом семестру індивідуальних робіт (за умови 

відвідування не менше 90% практичних занять)  - 14 балів; виконання 

студентом протягом семестру самостійної роботи (за умови відвідування не 

менше 90% практичних занять) – 18,00 балів (див. табл.9.3). 

2. Модульні завдання, які входять до загального порядку оцінювання 

поточної успішності студента в 1 семестрі, складаються з виконання письмових 

завдань під час проведення комплексної контрольної роботи та тестових вправ. 

З курсу «Міжнародні економічні відносини» в 4 семестрі передбачається 

виконання 2 модульних завдань. Оцінка всіх модульних завдань визначається 

на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить 20 балів. Перше 

модульне завдання передбачає проведення комплексної контрольної роботи по 

темах 1-8 навчального курсу.  Оцінювання першого модульного завдання 

проходить за загальною оцінкою 10 балів. Друге модульне завдання 

складається з тестових вправ за Темами 9-17 даного курсу. Студент проходить 

тестування по кожній із семи вищенаведених тем, результати якого зводяться у 

загальну оцінку 10 балів.  Студенти, які представляють свої наукові роботи на 

конференціях та олімпіадах, і за результатами оцінювання не  набрали 100 

балів, мають право отримати  додаткові бали до загальної оцінки поточної 

успішності.



Таблиця 9.2.  Розподіл балів, що отримують студенти за результатами вивчення 

навчальної дисципліни балів за видами навчальної роботи для студентів 

напряму підготовки 6.14013 «Туризм» 
Назва змістовного 

модуля, теми 

Вид навчальної роботи Бали 

1 2 4 

Модуль 1. Теоретичні засади та форми розвитку міжнародних економічних відносин  

(Теми 1-8) 
Тема 1. Предмет, 

значення і завдання курсу 

“Міжнародні економічні 

відносини” 

1. Обговорення теоретичного питання  1,0 

2. Підготовка та захист реферату 2,0 

3. Тестування в позааудиторний час 1,0 

Разом 4,0 

Тема 2. Світове 

господарство та 

особливості його 

розвитку.  

Типологія країн світу і 

роль окремих їх 

угруповань у СГ і МЕВ 

1. Відвідування лекції 2,0 

2. Обговорення теоретичного питання  1,0 

3. Підготовка та захист реферату 1,0 

4. Тестування в позааудиторний час 1,0 

5. Виконання та захист індивідуальних завдань 1,0 

Разом 6,0 

Тема 3. Еволюційні 

періоди формування 

МЕВ 

1. Обговорення теоретичного питання  1,0 

2. Підготовка та захист реферату 1,0 

3. Виконання та захист індивідуальних завдань 1,0 

4. Тестування в позааудиторний час 1,0 

Разом 4,0 

Тема 4. Середовище 

розвитку МЕВ 

1. Відвідування лекції 2,0 

2. Обговорення теоретичного питання  1,0 

3. Підготовка та захист реферату 1,0 

4. Тестування в позааудиторний час 1,0 

5. Виконання та захист індивідуальних завдань 1,0 

Разом 6,0 

Тема 5. Закони і 

принципи розвитку СГ і 

МЕВ 

1. Відвідування лекції 2,0 

2. Підготовка та захист реферату 1,0 

3.Обговорення теоретичного питання 1,0 

4. Тестування в позааудиторний час 1,0 

Разом 5,0 

Тема 6. Загальні 

проблеми сучасних МЕВ 

1. Відвідування лекції 2,0 

2. Обговорення теоретичного питання  1,0 

3. Підготовка та захист реферату 1,0 

4. Тестування в позааудиторний час 1,0 

5. Виконання та захист індивідуальних завдань 1,0 

Разом 6,0 

Тема 7. Міжнародна 

економічна інтеграція 

1. Відвідування лекції 2,0 

2. Підготовка та захист реферату 1,0 

3.Обговорення теоретичного питання 1,0 

4. Тестування в позааудиторний час 1,0 

Разом 5,0 

Тема 8. МЕО у 

багатосторонньому  

економічному 

співробітництві і 

регулюванні МЕВ 

1.Обговорення теоретичного питання  1,0 

3. Підготовка та захист реферату 1,0 

4. Тестування в позааудиторний час 1,0 

5. Виконання та захист індивідуальних завдань 1,0 

Разом 4,0 

Модульна контрольна робота 10.00 

Всього за модуль 1 50,00 

Модуль 2. Валютно-фінансові та інституціональні засади розвитку МЕВ в умовах глобалізації 

та міжнародної економічної інтеграції (Теми 9-17) 
Тема 9. Міжнародні 

інвестиційна діяльність і 
1. Обговорення теоретичного питання  1,0 

2. Підготовка та захист реферату 1,0 
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виробниче співробітництво 3. Виконання та захист індивідуальних завдань 1,0 

4. Тестування в позааудиторний час 1,0 

Разом 4,0 

Тема 10.  Світова валютна 

система і міжнародні 

валютно-фінансові 

відносини 

1. Відвідування лекції 2,0 

3. Виконання та захист індивідуальних завдань 1,0 

4. Підготовка та захист реферату 1,0 

Разом 4,0 
Тема 11. Міжнародні 

валютно-кредитні 

відносини і рух 

міжнародного капіталу 

1. Відвідування лекції 2,0 

2. Обговорення теоретичного питання  1,0 

3. Підготовка та захист реферату 1,0 

4. Тестування в позааудиторний час 1,0 

5. Виконання та захист індивідуальних завдань 1,0 

Разом 6,0 

Тема 12. Міжнародні 

організації з регулювання 

валютних відносин 

1. Обговорення теоретичного питання  1,0 

2. Підготовка та захист реферату 1,0 

3. Виконання та захист індивідуальних завдань 1,0 

4. Тестування в позааудиторний час 1,0 

Разом 4,0 

Тема 13. Міжнародна 

торгівля як головна форма 

МЕВ та її регулювання 

1. Відвідування лекції 2,0 

2. Обговорення теоретичного питання  1,0 

3. Підготовка та захист реферату 1,0 

4. Тестування в позааудиторний час 1,0 

5. Виконання та захист індивідуальних завдань 1,0 

Разом 6,0 

Тема 14. МЕВ у сфері 

послуг 
1. Обговорення теоретичного питання  1,0 

2. Підготовка та захист реферату 1,0 

3. Виконання та захист індивідуальних завдань 1,0 

4. Тестування в позааудиторний час 1,0 

Разом 4,0 

Тема 15. Міжнародні 

транспортні відносини 
1. Обговорення теоретичного питання  1,0 

2. Підготовка та захист реферату 1,0 

3. Виконання та захист індивідуальних завдань 1,0 

4. Тестування в позааудиторний час 1,0 

Разом 4,0 

Тема 16. Проблеми 

інтеграції України до 

системи світогосподарських 

зв’язків 

1. Відвідування лекції 2,0 

2. Обговорення теоретичного питання  1,0 

3. Підготовка та захист реферату 1,0 

4. Тестування в позааудиторний час 1,0 

5. Виконання та захист індивідуальних завдань 1,0 

Разом 6,0 

Тема 17. Економічна 

єдність світу і глобальні 

проблеми СГ і МЕВ 

1. Підготовка та захист реферату 1,0 

2. Виконання та захист індивідуального завдання 1,0 

Разом 2,0 

Модульна контрольна робота 10.00 

Всього за модуль 2 50,00 

Підсумковий контроль - ПМК  

Всього за 4 семестр 100.00 

 

Таблиця 9.3. Система нарахування балів за видами навчальної 

роботи з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для студентів 

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» ППС «Менеджмент 

організацій» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 
Форма 

навчальної 

роботи 

Вид навчальної роботи Бали 

1 2 3 
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1 2 3 

1. Аудиторна   

1.1 Лекція 1. Відвідування 1,00 

 1. Обговорення теоретичного та практичного 

матеріалу 

0,50 

2. Підготовка та захист реферату 1,00 

3. Тестування в поза аудиторний час 0,50 

3. Самостійна та 

індивідуально-

консультативна 

робота 

1.Виконання та захист індивідуальних завдань 1,00 

2.Підготовка та захист реферату 1,00 

3.Пошук та огляд літературних джерел за заданою 

проблематикою 

0,50 

4. Поточний 

контроль 

Поточна модульна робота 1 10,00 

Поточна модульна робота 2 10,00 

5. Підсумковий 

контроль 

1.Екзамен 40,00 

 

Таблиця 9.4. Система нарахування балів за видами навчальної роботи з 

дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для студентів напряму 

підготовки 6.14013 «Туризм» 
Форма 

навчальної 

роботи 

Вид навчальної роботи Бали 

1 2 3 

1. Аудиторна   

1.1 Лекція 1. Відвідування 2,00 

 1. Обговорення теоретичного та практичного 

матеріалу 

1,00 

2. Підготовка та захист реферату 1.00 

3. Тестування в поза аудиторний час 1,00 

3. Самостійна та 

індивідуально-

консультативна 

робота 

1.Виконання та захист індивідуальних завдань 1,00 

2.Підготовка та захист реферату 1,00 

3.Пошук та огляд літературних джерел за заданою 

проблематикою 

0,50 

4. Поточний 

контроль 

Поточна модульна робота 1 10,00 

Поточна модульна робота 2 10,00 

5. Підсумковий 

контроль 

1.ПМК 100,00 

 

Таблиця 9.5. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення 

дисципліни 
Форма роботи Вид роботи Бали 

1.Навчальна Участь у конкурсах на кращого знавця дисципліни:  

1 місце 10 

2 місце 7 

3 місце 5 

2.Науково-дослідна Участь в роботі наукових студентських конференцій  

- ПУЕТ 8 

- міжвузівській 10 

- всеукраїнській 15 

Разом  25 
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9.2. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни для студентів напрямку 

підготовки 6.014013 «Туризм» складається з суми балів за результатами 

поточного контролю знань, модульних контрольних робіт, відвідування лекцій, 

виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи. Для студентів 

напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент» ППС «Менеджмент організацій» 

та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» підсумкова оцінка з 

дисципліни складається з суми балів за результатами поточного контролю 

знань, модульних контрольних робіт, відвідування лекцій, виконання 

індивідуальних завдань, самостійної роботи та екзамену (іспиту). 

В разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж в 20 балів, він отримає 

незадовільну оцінку за результатами заліку (тобто 0 балів) і загальна 

підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю. 

До залікової екзаменаційної відомості вносяться сумарні результати в 

балах поточного контролю та заліку (загальна підсумкова оцінка). Академічні 

успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що 

використовується у ВНЗ УКС «ПУЕТ» з обов’язковим переведенням оцінок до 

національної шкали та шкали ECTS в такому порядку: 

 

Таблиця 9.6. Шкала оцінювання знань студентів за результатами 

підсумкового контролю з навчальної дисципліни  «Міжнародні економічні 

відносини» 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно  

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
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10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПОТОЧНОГО 

МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

Модуль 1. Теоретичні засади та форми розвитку міжнародних економічних відносин 

(Теми 1,2,3,4,5,6,7,8) 

Тема 1. Предмет, значення і завдання курсу “Міжнародні економічні відносини” 

1. Предмет вивчення курсу, структура і логіка викладання 

2. МЕВ як економічна категорія 

3. Сутність МЕВ їх значення, об’єктивна основа і передумови розвитку 

4. Рівні розвитку МЕВ: функціональні, економічні, територіальні, за суб’єктами 

діяльності 

Тема 2. Світове господарство та особливості його розвитку.  

Типологія країн світу і роль окремих їх угруповань у СГ і МЕВ 

1. Головні тенденції формування СГ, рівні і цикли його розвитку. 

2. Нерівномірність соціально-економічного розвитку країн світу та їх типологія. 

3. Соціально-економічний принцип систематизації країн світу. 

4. Три центри економічного розвитку. 

Тема 3. Еволюційні періоди формування МЕВ 

1. Зародження та розвиток міжобщинних господарських зв’язків. 

1. Епоха великих відкриттів та їх вплив на розвиток МЕВ. 

2. Новий період розвитку всесвітніх економічних зв’язків 

3. Зростання єдності світового господарства 

4.  Сучасні проблеми розвитку МЕВ. 

Тема 4. Середовище розвитку МЕВ  

1. Поняття середовища МЕВ, його структура і особливості. 

2. Економічне середовище формування МЕВ. 

3. Політико-правове середовище. 

4. Особливості взаємодії політики і економіки в МЕВ. 

5. Економічні регулятори МЕВ. 

6. Правові регулятори МЕВ. 

7. Інфраструктура сучасних МЕВ. 

Тема 5. Закони і принципи розвитку СГ і МЕВ 

1. Особливості дії економічних законів і закономірностей на міжнародному рівні.  

2. Протилежні сторони в МЕВ. 

3. Головні економічні закони розвитку СГ і МЕВ. 

4. Поняття та система принципів розвитку МЕВ, основні (загальні) і спеціальні 

принципи. 

Тема 6. Загальні проблеми сучасних МЕВ 

1. Глобальні і регіональні проблеми сучасності і загальні проблеми МЕВ. 

2. Країни “третього світу” у системі МЕВ.  

3. Проблеми інтеграції нових незалежних держав у світові міжнародні зв’язки.  

4. Проблеми зовнішньої заборгованості в МЕВ.  

5. Лібералізація зовнішньої торгівлі – загальна проблема сучасних МЕВ. 

Тема 7.  Міжнародна економічна інтеграція 

1. МЕІ – закономірність розвитку СГ і МЕВ.  

2. Сутність, цілі і значення МЕІ, основні риси.  

3. Передумови і фактори розвитку МЕІ , його сучасні особливості і форми.  
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4. Етапи формування міжнародних економічних інтеграційних угруповань. 

5. Регіональні інтеграційні об’єднання промислово розвинутих країн. 

6. Україна і інтеграційні угруповання країн. 

Тема 8. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому  

економічному співробітництві і регулюванні МЕВ 

1. Поняття “міжнародні економічні організації” (МЕО). 

2. Роль МЕО в системі МЕВ. 

3. Економічна діяльність ООН. 

4. Міждержавні загальноекономічні і політичні організації країн, що розвиваються.  

5. Організація держав-експортерів нафти (ОПЕК) та її арабська група (ОАПЕК). 

Модуль 2. Валютно-фінансові та інституціональні засади розвитку МЕВ в умовах глобалізації 

та міжнародної економічної інтеграції (Теми 9,10,11,12,13,14,15,16,17) 

Тема 9.  Міжнародні інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво 

1. Загальні передумови розвитку міжнародної інвестиційної та виробничої діяльності. 

2. Міжнародний рух капіталу. 

3. Види зарубіжних інвестицій, їх масштаби. 

4. Іноземні інвестиції в економіці України. 

5. Головні форми виробничого співробітництва. 

Тема 10. Міжнародні науково-технічні відносини 

1. Передумови науково-технічного співробітництва (НТС). 

2. НТС як форма МЕВ. 

3. Традиційні і нові форми НТС країн світу. 

4. Міжнародний рух технологій та механізм їх передачі. 

5. Комерційний зміст науково-технічних відносин. 

Тема 11. Міжнародна міграція робочої сили 

1. Поняття міжнародної міграції робочої сили, її економічна природа, рушійні сили і 

етапи розвитку. 

2. Масштаби, форми і основні тенденції розвитку сучасних міграційних процесів. 

3. Види міжнародної міграції. 

4. Міжнародний ринок спеціалістів високої кваліфікації (“золотих комірців”) і проблема 

“відпливу умів”. 

Тема 12. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини 

1. Національні, міжнародні і світова валютні системи, їх сутність і елементи. 

2. Поняття валюти та її види. 

3. Конвертованість валют. Котирування валют. Крос-курс. 

4. Основні валютні операції. 5.Еволюція світової валютної системи. 

Тема 13. Міжнародні валютно-кредитні відносини і рух міжнародного капіталу 

1. Міжнародний кредит і його роль у світовій економіці, функції у сфері 

зовнішньоекономічних зв’язків. 

2. Основні види кредитних угод. 

3. Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ. 

4. Сутність та особливості розвитку євроринку. 

Тема 14. Міжнародні організації з регулювання валютних відносин 

1. Сутність міжнародного регулювання та його цілі. 

2. Група Світового банку, мета створення, функції, структура. 

3. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР). 
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4. Міжнародний валютний фонд (МВФ) як одна з головних фінансових організацій. 

Тема 15.  Міжнародна торгівля як головна форма МЕВ та її регулювання 

1. Зростання міжнародної торгівлі на сучасному етапі. 

2. Особливості розвитку МТ. 

3. Регіональна структура МТ. Монополізація світової торгівлі. 

4. Ціноутворення на світовому ринку. 

5. Види і форми МТ. 

6. Передумови і особливості участі України в МТ. 

Тема 16. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків 

1. Необхідність і значення інтеграції України до СГ і МЕВ. 

2. Передумови входження України до світового економічного простору. 

3. Проблеми економічної безпеки. 

4. Національні економічні інтереси України у сфері МЕВ. 

Тема 17. Економічна єдність світу і глобальні проблеми СГ і МЕВ 

1. Формування економічної єдності світу. 

2. Поглиблення інтернаціоналізації СГ. 

3. Глобалізація економічного розвитку і роль МЕВ у становленні зв’язків національних 

економік зі світовим господарством і у формуванні елементів глобальної економіки. 

4. Міжнародні економічні аспекти вирішення екологічних проблем. 

5. Безпека світової економіки 

 

 

11. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ, ЯКІ 

ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ (ЗАЛІК) 

 

1. Сутність міжнародних економічних відносин  та етапи їх формування.  

2. Структура міжнародних економічних відносин. 

3. Міжнародні економічні відносини як форма прояву МЕ: основні форми, 

суб’єкти, рівні розвитку.  

4. Інтернаціоналізація господарського життя.  

5. Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори.  

6. Міжнародна спеціалізація. 

7. Міжнародна кооперація. 

8. Україна в міжнародному поділі праці. 

9. Іноземні інвестиції в Україні. 

10. Особливості сучасного етапу розвитку МЕВ.  

11. Поняття середовища МЕВ, структуризація та особливості. 

12. Політико-правове середовище МЕВ. 

13. Економічне середовище МЕВ. 

14. Соціально-культурне середовище МЕВ. 

15. Міжнародний транспорт та інформаційно-комунікаційні системи. 

16. Місце міжнародної торгівлі в МЕВ.  

17. Показники масштабів, структури, динаміки й результативності  

міжнародної торгівлі. 
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18. Еволюція теорій міжнародної торгівлі (меркантилізм та теорії переваг).  

19. Еволюція теорій міжнародної торгівлі (теорії факторів виробництва, 

неотехнологічні, теорія конкурентоспроможності).  

20. Види  міжнародної торгівлі.  

21. Методи міжнародної торгівлі.  

22. Ціноутворення в міжнародній торгівлі.  

23. Тарифне і нетарифне регулювання міжнародних торгово-економічних 

відносин.  

24. Світова організація торгівлі (СОТ).  

25. Україна на світовому ринку товарів та послуг. 

26. Міжнародна торгівля послугами. 

27. Відносини України і СОТ. 

28. Види міжнародної зустрічної торгівлі. 

29. Причини і суть міжнародного руху капіталу.  

30. Форми іноземних інвестицій. 

31. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасному розвитку 

міжнародних економічних відносин.  

32. Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні. 

33. Міжнародний кредит та його роль в міжнародних економічних 

відносинах. 

34. Форми та види міжнародного кредиту.  

35. Світовий фінансовий ринок.  

36. Міжнародні валютно-фінансові організації.  

37. Світовий досвід функціонування вільних економічних зон. 

38. Особливості створення вільних економічних зон в Україні. 

39. Сутність та особливості офшорного бізнесу. 

40. Проблема заборгованості та можливі шляхи її розв’язання. 

41. Сутність, форми, причини і показники міжнародної міграції робочої 

сили. 

42. Основні напрямки міграції робочої сили. 

43. Наслідки міграції робочої сили для країн, що її експортують. 

44. Наслідки міграції робочої сили для країн, що її приймають. 

45. Світовий ринок праці. Сучасні центри притягнення робочої сили. 

46. Державне регулювання міграції робочої сили. Міжнародна організація 

праці (МОП). 

47. Україна на світовому ринку робочої сили. 

48. Характеристика понять “валюта” та “валютний курс”. Конвертованість 

валют. 

49. Основні елементи національної валютної системи.  

50. Основні елементи світової валютної системи.  

51. Основні етапи еволюції світової валютної  системи.  

52. Система золотого стандарту.  

53. Паризька валютна система.  

54. Генуезька валютна система.  

55. Бреттон-Вудська валютна система.  

56. Ямайська валютна система.  



 45 

57. Європейська валютна система. 

58. Валютний ринок і його структура.  

59. Основні види валютних операцій.  

60. Валютний ринок України. 

61.Поняття міжнародних розрахунків.  

62. Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика. 

63. Платіжний баланс, його структура і методологія складання.  

64. Платіжний баланс України, стан, структура, динаміка. 

65. Поняття та основні риси міжнародної економічної інтеграції та 

глобалізації.  

66. Форми міжнародної інтеграції.  

67. Сучасні особливості процесів міжнародної економічної інтеграції.  

68. Особливості розвитку інтеграційних процесів у Європі.  

69. Європейський Союз (ЄС).  

70. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ).  

71. Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА).  

72. Особливості економічної інтеграції країн Латинської Америки, Азії, 

Африки.  

73. Сутність глобалізації.  

74. Причини глобалізації.  

75. Основні ознаки глобалізації.  

76. Суперечливість глобалізаційного процесу.  

77. Глобальні проблеми та шляхи їх вирішення.  

78. Фінансова глобалізація.  

79. Світові фінансові кризи.  

80. Суперечливість глобалізаційного процесу. 

81. Демографічний вибух та пов’язані з ним проблеми.  

82. Проблеми розвитку людини.  

83. Проблема нерівномірності розвитку країн світу.  

84. Міжнародне регулювання глобальних проблем.  

85. Роль ООН у врегулюванні важливих проблем людства. 

86. Сутність зовнішньоекономічної політики. 

87. Координація міжнародної політики в системи ООН. 

88. Здійснення міжнародної економічної політики через структуру СОТ. 

89. Інтеграція як вища форма міжнародної координації економічної 

політики. 

90. Геоекономічна політика України в міжнародному контексті. 
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12. ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

 «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Модульна контрольна робота № 1 
Теортичні засади та форми розвитку міжнародних економічних відносин (1 –8 теми) 

Варіант 1 

1. Продовжіть думку: 
1. Міжнародні економічні відносини - це……. 

2. Портфельні інвестиції - це…………. 

3. Світове господарство - це………. 

4. Формами міжнародного поділу праці є…….. 

5. Показники міжнародної торгівлі класифікують за такими ознаками……. 

 

 

2. Виконайте тестові завдання: 

   1. Реалізація різноманітних форм МЕВ їх суб’єктами залежно від ступеню інтенсивності взаємодії 

останніх здійснюється на таких рівнях: 

а) економічні контакти, економічна взаємодія, економічне співробітництво, міжнародна економічна 

інтеграція; 

б) міжнародні економічні відносини, економічні контакти, економічна взаємодія, економічне 

співробітництво, міжнародна економічна інтеграція; 

в) економічні контракти, економічна взаємодія, економічне співробітництво, міжнародна економічна 

інтеграція. 

2.  До основних форм міжнародного поділу праці можна віднести: 

а) міжнародна спеціалізація, інтернаціоналізація науково-технічних досліджень; 

б) міжнародна спеціалізація, інтернаціоналізація науково-технічних досліджень, міжнародна 

кооперація; 

в) міжнародна спеціалізація, міжнародна кооперація. 

3.   Під середовищем МЕВ розуміються: 

а) зовнішні по відношенню до суб’єктів МЕВ політико-правові, економічні, соціально-культурні та 

інфраструктурні умови реалізації форм МЕВ на різних рівнях; 

б) зовнішні по відношенню до суб’єктів МЕВ політико-правові, військово-політичні, економічні, 

соціально-культурні та інфраструктурні умови реалізації форм МЕВ на різних рівнях; 

в) зовнішні по відношенню до суб’єктів МЕВ економічні, соціально-культурні та інфраструктурні 

умови реалізації форм МЕВ на різних рівнях. 

 

 

Провідний викладач, доц. Горячов О.В.__________ 
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13. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

УКООПСПІЛКА 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський   університет  економіки і торгівлі» 

Кафедра міжнародної економіки 

 

Екзаменаційний  білет  № Х 
 

з дисциліни «Міжнародні економічні відносини» 

для  студентів напряму підготовки  6.030601 «Менеджмент»  

програми професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

та «Менеджмент організацій» 

 

1. Політичні ризики у міжнародній економічній діяльності. 

2. Міжнародне портфельне інвестування та його сучасні особливості. 

3. Позитивні і негативні наслідки трудової міграції для країни-імпортера. 

4. Шляхи формування і фактори ефективності міжнародних інтеграційних 

угрупувань. 

 

Затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки,  

протокол №___від _________ 20__ р. 

 

 

Завідувач кафедри                                                           О.В.Шкурупій 

 

Екзаменатор                                                                      О.В. Горячов 
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14.  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародні економічні 

відносини» містить такі складові: навчальна програма, робоча навчальна 

програма, навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 

дисципліни, плани практичних занять, індивідуальні завдання та методичні 

рекомендації до їх виконання, методичні рекомендації до самостійної роботи 

студентів, завдання для контрольних робіт та методичні рекомендації до їх 

виконання для студентів заочної форми навчання; тести вхідного контролю 

знань студентів, пакети комплексних контрольних завдань (робіт) та критерії їх 

оцінювання, завдання для поточних контрольних робіт, модульний контроль 

(поточні модульні роботи), питання для підготовки до ПМК (заліку), пакет 

екзаменаційних білетів, тематики науково-дослідної роботи студентів. 

 

15. ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ, 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна 

1. Міжнародні економічні відносини: навчально – методичний посібник  для 

самостійного вивчення  дисципліни за кредитно-модульною системою 

організації навчального процесу \Горячов О.В. ,Свічкарь В.А.,2008. ПУСКУ 

2. Мiжнароднi економiчнi вiдносини [Текст] : навч. посiбник / В.В. Козик ; Л.А. 

Панкова ; Н.Б. Даниленко . - 7-ме вид., стереотип . - К. : Знання , 2008. - 406 с. – 

3. Мiжнароднi економiчнi вiдносини [Текст] :  навч. посiбник / В.I.Романчиков 

;I.Р. Романенко . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2008. - 256 с. – 

4. Мiжнароднi економiчнi вiдносини [Текст] : пiдручник / I.М. Школа ; В.М. 

Козменко ; О.В. Бабiнська . - 2-ге вид., перероб. та доп . - Чернiвцi : Книги-XXI 

, 2007. - 544 с. – 

5. Мiжнароднi економiчнi вiдносини : Аналiз стану, реалiї i проблеми: Навч. 

посiбник / Г.А. Семенов ; М.О. Панкова ; А.Г. Семенов . - 2-ге вид., перероб. i 

доп . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 232 с. – 
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6. Мiжнароднi економiчнi вiдносини + [Електрон. ресурс] / Козик, В.В. [7] 

2001. 

Додаткова 

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: 

Учеб.пособие.-М., 2001.-368с. 

2. Акопова Е.С. и др. Мировая экономика и международные экономические 

отношения.-Ростов-на-Дону.-2000.-432с. 

3. Козик В.В., Панкова Л.А., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Міжнародна 

економіка та міжнародні економічні відносини. Практикум.-К.:Вікар, 2003.-

368с. 

4. Міжнародна економіка / За ред. Ю.Г.Козака і В.М.Новацького.-Одеса: 

Латстар, 2001.-435с. 

5. Міжнародна економіка: Навчальний посібник / За ред. Ю.Г.Козак, 

В.В.Ковалевський, К.І.Ржепішевський.-К.:Центр навчальної літератури, 2004.-

672с. 

6. Мировая экономика. / Под.ред.Булатова А.С.-М., 2003.-456с. 

7. Світова економіка: Підручник/ А.С.Філіпенко та ін.-К., 2000.-430с. 

8. Нікітіна М.Г. Світове господарство і  міжнародні економічні відносини: 

просторові аспекти розвитку: Навчальний посібник.-К., 2004.-192 с. 

9. Фаминский И.П. Международные экономические отношения.-М., 2001.-

345с. 

10. Багрова І.В. Мiжнародна економiчна дiяльнiсть України: Навч. посiбник / 

I.В. Багрова; О.О. Гетьман; В.Є. Власюк.- К.: Центр навчальної лiтератури, 

2004. - 384 с.  

11. Багрова І.В. Валютний курс i платiжний баланс у мiжнародних 

економiчних вiдносинах / Багрова, I.В., Гетьман, О.О., Власюк, В.Є. // 

Мiжнародна економiчна дiяльнiсть України: Навч. посiбник / Багрова, I.В., 

Гетьман, О.О., Власюк, В.Є.- К., 2004. - С.76-86. 

12. Воронова Є.М. Мiжнароднi економiчнi органiзацiї: Конспект лекцiї / Є.М. 

Воронова.- К.: КНТЕУ, 2001.- 46 с. 

13. Глобалiзацiя сучасних мiжнародних вiдносин та iнтеграцiйнi процеси у 

http://uccu.org.ua/liber/2001/1/CKozyk/011mevCL/index.htm
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свiтовiй економiцi / Коллект. автор // Економiка зарубiжних країн: Навч. 

посiбник / Коллект. автор, За ред. Козак, Ю.Г., За ред. Ковалевськiй, В.В., За 

ред. Ржепiшевський, К.I.- К.,2003.- С.32-46. 

14. Губський Б. Мiжнародний подiл працi та його роль у формуваннi моделi 

сучасної свiтової економiки / Губський, Б. // Євроатлантична iнтеграцiя України 

/ Губський, Б.В.- М., 2003. - С.9-26. 

15. Економіка зарубіжних країн. Навчальний посібник./За ред. Ю.Г.Козака, 

В.В.Ковалевського, К.І.Ржепішевського.-Київ: ЦУЛ, 2003.-352с. 

16. Iнтеграцiя України в сучасну мiжнародну економiчну систему // 

Мiжнародна економiка: Навч. посiбник / Коллект. автор, За ред. Козак, Ю.Г., 

Новацький, В.М.- К., 2002. - С.262-271. 

17. Котлер Ф. Основы маркетинга.-М.: Вильямс, 2001.-944с. 

18. Кривцов О.С. Мiжнародна торгiвля, її економiчнi основи / Кривцов, О.С. 

// Макроекономiка у запитаннях та вiдповiдях: Навч. посiбник / Кривцов, О.С., 

Бережний, В.П., Онегiна, В.М.- Х., 2003. - С.148-153. 

19. Лазебник Л.Л. Мiжнародна економiка: Курс лекцiй / Л.Л. Лазебник.- 

Iрпiнь : Академiя ДПС України, 2001.- 219 с. 

20. Майєр Джеральд М. Мiжнародне середовище бiзнесу: Конкуренцiя та 

регулювання у глобальнiй економiцi / Джеральд М. Майєр; Данiела Олесневич ; 

Пер с англ. - К. : Либiдь , 2002. - 703 с.   

21. Майєр Джеральд М. Спiвпраця України з мiжнародними економiчними 

органiзацiями / Майєр Джеральд М., Олесневич, Данiела // Мiжнародне 

середовище бiзнесу: Конкуренцiя та регулювання у глобальнiй економiцi / 

Майєр Джеральд М., Олесневич, Данiела, Пер с англ.. - К., 2002. - С.553-568. 

22.  Международные правила толкования торговых терминов "Инкотермс".-

М.: 2000.-102с. 

23. Мiжнародна економiка та міжнародні економiчнi вiдносини: Практикум / 

В.В. Козик; Л.А. Панкова; О.Ю. Григор'єв; А.О. Босак . - К.: Вiкар, 2003. - 368 

с. 

24. Мiжнародна економiка: в питаннях та вiдповiдях: Навч. посiбник / За ред. 

Ю.Г. Козак ; В.В. Ковалевський ; К.I. Ржепiшевський; та iн.- К.: Центр 
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навчальної лiтератури , 2004. - 676 с. 

25. Мiжнароднi економiчнi вiдносини: Пiдручник / I.М. Школа; В.М. 

Козменко; О.В. Бабiнська.- К.: КНТЕУ, 2003.- 589 с.   

26. Мiжнароднi економiчнi аспекти вирiшення екологiчних проблем // 

Свiтова економiка: Пiдручник/Коллект. автор, Керiв. авт. кол. Фiлiпенко, А.С.- 

К., 2001.-С.448-480. 

27. Міжнародна інвестиційна діяльність. Підручник/ Д.Г.Лук’яненко, 

Б.В.Губський, О.М. Мозговий та ін. За ред. Д.Г.Лук’яненка.-К.:КНЕУ, 2003.-

387с. 

28. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран / Под ред. 

В.П.Колесова и М.Н.Осьмовой.-М.:Флинта, 2001.-480с. 

29. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. Підручник.-

К.:КНЕУ, 2003.-948с. 

30. Новицький В.Є. Науково-технiчна та iнформацiйна полiтика в системi 

прiоритетiв мiжнародної економiчної дiяльностi / Новицький, В.Є. // 

Мiжнародна економiчна дiяльнiсть України: Пiдручник / Новицький, В.Є.- К., 

2003. - С.540-570. 

31. Румянцев А.П. Україна і світове господарство: взаємодія на межі 

тисячоліть. Навчальний посібник.-К., 2002.-470с. 

32. Савельєв Є.В. Мiжнародна економiка: теорiя мiжнародної торгiвлi i 

фiнансiв: Пiдручник / Є.В.Савельєв.-Тернопiль: Университетская книга, 2001. - 

504 с.  

33. Толкачев С.А. Международная экономика: теория и практика.-М., 2000.-

345с. 

34. Україна на шляху до Європи. /За ред. Л.Хоффманна, Ф.Мьоллерс. Пер. з 

англ.А.Гур’янової.-К.:Фенікс, 2001.-343с. 

35. Філіпенко А.А. Економічний розвиток сучасної цивілізації: 

Навч.посібник.-К., 2000.-298с. 

36. Холопов А.В. Теория международной торговли.-М., 2000.-323с. 

37. Черевань В.П. Мiжнародна економiчна дiяльнiсть: Навч. посiбник / В.П. 

Черевань; А.П. Румянцев; Л.Ф. Романенко.- К.: Слово, 2003.-280с. 
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16. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

При викладанні дисципліни «Міжнародні економічні відносини» 

здійснюється безперервна комп’ютерна підготовка студентів, яка складається із 

різних видів робіт:  

1) викладання лекційних занять здійснюється з використанням 

мультимедійних презентацій, які розроблені у середовищі Microsoft PowerPoint; 

2) виконання практичних завдань за окремими темами здійснюється з 

використанням інформаційних систем і технологій для загальної обробки 

документів, організації електронного документообігу, автоматизації доступу до 

баз даних і знань, а також розв'язання конкретних професійних завдань. 

Практичні завдання зроблено у середовищі Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Ехсеl, Microsoft PowerPoint), МathCad, що прості у використанні, 

мають зручний інтерфейс користувача. Результати виводяться на екран монітору, 

у разі необхідності – на принтер у вигляді тексту, таблиць, графіків, діаграм, 

слайдів тощо; 

3) здійснення тестового контролю знань студентів за допомогою 

програмних засобів «Subject 3.14», «OpenTest 2.0». Тестування проводиться під 

час проведення занять (поточний контроль) і під час підсумкового контролю 

знань; 

4) методичними рекомендаціями щодо виконання курсових робіт 

передбачена самостійна робота студентів при виконанні текстової і 

розрахункової частин повністю на ПК. Під керівництвом викладачів випускової 

кафедри студенти працюють в лабораторіях навчально-наукового 

інформаційного центру (ННІЦ) університету і в спеціалізованих комп’ютерних 

кабінетах; 

5) використання у навчальному процесі глобальної (Internet), локальних 

(Intrаnet та аудиторних) комп’ютерних мереж, розробка власних електронних 

посібників в програмному контенті MOODLE, застосування адаптованих 

комп’ютерних програм дозволяють підвищити інформаційний рівень 

підготовки фахівців. 

Рівень забезпеченості дисциплін навчального плану системними, 

інструментальними програмами і пакетами прикладних програм (Microsoft 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, MS Outlook Express, Skype, Microsoft Microsoft 

Word, Microsoft Ехсеl, Microsoft PowerPoint, МathCad 13, STATISTIСA 6.0, 

Парус: Предприятие 7.4, програми-перекладачі з іноземних мов Pragma 6.3, 

автоматизована бібліотечна інформаційна система (АБІС) «Liber Media») 

відповідає сучасним вимогам щодо використання інформаційних технологій у 

навчальному процесі та практичній підготовці фахівців.  


