
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: : ПМП 1; 

2. Назва: Міжнародні економічні відносини; 

3. Тип: : Обов'язковий; 

4. Рівень вищої освіти: : І (бакалаврський);             

 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: :  Клець М.В. 

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- розробляти управлінські рішення, виходячи з реалій міжнародних економічних 

відносин; 

- давати обґрунтовану оцінку різним науковим інтерпретаціям міжнародних подій, 

явищ і концепцій в національному, міжрегіональному та глобальному контекстах; 

- оцінювати становище країни в міжнародних економічних відносинах, виявляти 

його сильні і слабкі складові; 

- розрахувати показники розвитку міжнародних економічних відносин; 

- творчо застосовувати знання з міжнародних економічних відносин при вирішенні 

професійних завдань 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
«Історія економіки та економічної думки», «Мікроекономіка», «Історія та культура 

України», «Політична економія», «Макроекономіка», «Політологія», «Етика», «Історія 

економіки та економічної думки», «Міжнародне  право», «Менеджмент», «Філософія», 

«Іноземна мова». 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):  
«Міжнародний менеджмент», «Дослідження галузі та ринків», «Корпоративне 

управління», «Логістика», «ІТ-технології в менеджменті». 

12. Зміст курсу: Теоретико-історичні основи  міжнародних економічних відносин. 

Міжнародні економічні відносини: предмет і методи дослідження. Генезис світового 

економічного розвитку та міжнародних економічних          відносин. Форми та 

управлінські інституції МЕВ в умовах глобалізації.  Міжнародна торгівля та її 

регулювання. Міжнародний рух капіталу та управління інвестиційними потоками.  

Міжнародна міграція робочої сили. .  Міжнародний науково-технологічний обмін. . 

Міжнародні валютно-фінансові відносини. Економічний поліцентризм як наслідок 

інтеграційних процесів. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1.Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, 

правовий, економічний та інформаційний аспекти. Монографія./ Копійка В.В., Дорошко 

М.С., Кондратенко О.Ю. та ін.- К.: ВПЦ "Київський університет", 2018. - 389с. 

2.Історія міжнародних економічних відносин: Курс лекцій / І.М. Грабинський, І.В. 

Михайляк, Л.А. Українець та ін. За ред. проф. І.М. Грабинського / ЛНУ ім. Івана Франка. 

– Львів: НВФ “Українські технології”, 2013. – 336 с. 

3.Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / Ю. Г. Козак, М. А. Заєць, Н. В. 

Притула та ін. – Одеса: «ТОВ.ПЛУТОН», 2016. – 352 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини: навч. посіб. / Ю.М. Лисенков та 

ін.; за ред. В.Є. Поліванова, В.О. Мещерякова, Ю.М. Лисенкова; Укр. держ. ун-т фінансів 

та міжн. торгівлі. – К.: Зовнішня торгівля, 2014. – 511 с. 

5.Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у 

світове господарство: кол. монографія / За ред. І. М. Посохова, П. Г. Перерви та ін. – 

Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – 450 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

16 год. лекцій, 14 год. семінарських занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, мозковий штурм, кейс-методи, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Підсумковий контроль: залік в кінці 7 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, усне опитування, презентації, дискусії. 
. 
16. Мова викладання: Українська. 

 

Завідувач кафедри                                             Сазонець О.М., 

 д.е.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL 

1. Code: РМР 1; 

2. Title: International Economic Relations; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 

6. Semester when the discipline is studied: 7; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Klets 

MV Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of International 

Economics 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

- to develop management decisions based on the realities of international economic relations; 

- to provide a reasoned assessment of various scientific interpretations of international events, 

phenomena and concepts in the national, interregional and global contexts; 

- to assess the situation of the country in international economic relations, to identify its strengths 

and weaknesses; 

- to calculate indicators of development of international economic relations; 

- creatively apply knowledge of international economic relations in solving professional 

problems 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, 

control measures 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 

"History of Economics and Economic Thought", "Microeconomics", "History and Culture of 

Ukraine", "Political Economy", "Macroeconomics", "Political Science", "Ethics", "History of 

Economics and Economic Thought", "International Law", " Management "," Philosophy "," 

Foreign language ". 

12. Course contents: Theoretical and historical foundations of international economic 

relations. International economic relations: subject and methods of research. The Genesis of 

World Economic Development and International Economic Relations. Forms and managerial 

institutions of IEC in the conditions of globalization. International trade and regulation. 

International capital flows and investment flows management. International labor migration. . 

International scientific and technological exchange. . International monetary and financial 

relations. Economic polycentrism as a consequence of integration processes.. 
13. Recommended educational editions: 

 1.Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, 

правовий, економічний та інформаційний аспекти. Монографія./ Копійка В.В., Дорошко 

М.С., Кондратенко О.Ю. та ін.- К.: ВПЦ "Київський університет", 2018. - 389с. 

2.Історія міжнародних економічних відносин: Курс лекцій / І.М. Грабинський, І.В. 

Михайляк, Л.А. Українець та ін. За ред. проф. І.М. Грабинського / ЛНУ ім. Івана Франка. 

– Львів: НВФ “Українські технології”, 2013. – 336 с. 

3.Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / Ю. Г. Козак, М. А. Заєць, Н. В. 

Притула та ін. – Одеса: «ТОВ.ПЛУТОН», 2016. – 352 с. 

4.Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини: навч. посіб. / Ю.М. Лисенков та 

ін.; за ред. В.Є. Поліванова, В.О. Мещерякова, Ю.М. Лисенкова; Укр. держ. ун-т фінансів 

та міжн. торгівлі. – К.: Зовнішня торгівля, 2014. – 511 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у 

світове господарство: кол. монографія / За ред. І. М. Посохова, П. Г. Перерви та ін. – 

Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – 450 с. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

Lectures – 24 hours, practical classes – 22 hours, independent work – 104 hours. Total – 150 

hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks of scientific 

research, group tasks of scientific research, individual tasks, implementing business and role 

games, brain storm,  implementing case method, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: completion at the end of 7 semester. 

Current control (100 points): testing, oral questioning, presentations, discussions. 
16. Language of teaching:   Ukrainian. 
 
Head of the Department                                                                      Sazonets O.M. 

 doctor of sciences, professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


