
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: : ПМП 1; 

2. Назва: Світове господарство та міжнародні економічні відносини; 

3. Тип: : Обов'язковий; 

4. Рівень вищої освіти: : І (бакалаврський)               

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

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: 

- аналізувати соціально значущі проблеми та процеси, які відбуваються  в сучасній світовій 

економіці, і прогнозувати можливий їх розвиток в майбутньому; 

- спілкуватися із зарубіжними партнерами в сфері міжнародних економічних відносин, 

користуючись відповідними отриманими теоретичними знаннями і практичними навичками; 

- формулювати критичні зауваження і відповідним чином аргументувати свою точку зору при 

оцінці процесів, що відбуваються у світовій економіці; 

- використовувати нормативно-правові документи у міжнародному  співробітництві; 

- здійснювати збір, аналіз і обробку даних, необхідних для розрахунку ефективності  

світогосподарських зв’язків; 

- застосовувати вітчизняні та зарубіжні джерела інформації та інформаційні технології для 

захисту інтересів України у відносинах з окремими країнами та групами країн; 

- професійно дискутувати стосовно розвитку сучасного глобального процесу 

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

контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: "History and Culture of 

Ukraine", "Political Economy", "Microeconomics", "Macroeconomics", "Philosophy", "State-building 

in Ukraine", "Informatics and Computer Engineering", "Business Analysis", "Foreign Language". 

 • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
"Business Communication", "Conversational English Course", "Accounting and Reporting for Small 

Businesses", "Financial Accounting".  

12. Зміст курсу: Світова економіка на етапі глобалізації. Закономірний процес 

інтернаціоналізації господарського життя. Глобалізація економіки та її трансформації. Ресурсний 

потенціал сучасної цивілізації. Національний  та глобальний рівні протидії трагедії природних 

ресурсів. Економічне зростання в межах глобальних кордонів. Новий документ ООН 

«Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 

року» як глобальне бачення майбутнього світової економіки. Міжнародні економічні відносини у 

глобальній павутині.  Світова торгівля в інтерпретації економічних шкіл. Еволюція наукових 

концепцій: від зовнішньої торгівлі до зовнішньоторгівельної глобалізації. Інституційна система 

регулювання зовнішньої та міжнародної торгівлі. Компетенції глобальних інститутів із 

регулювання міжнародної торгівлі в умовах електронної торгівлі та цифрової економіки. Світові 

переливи капіталу. Односторонні та багатосторонні вигоди і збитки транснаціоналізації. 

Міжнародна мобільність робочої сили. Подібність і відмінність ефектів припливу іноземної 

робочої сили для розвинених і країн, що розвиваються. Конфігурації науково-технологічного  

обміну в глобалізованому віртуальному просторі. Віртуалізація суспільного розвитку та її 

соціокультурні межі. Міжнародні валютно-фінансові відносини та їх інституційна структура. 

Трансформація міжнародних валютно-фінансових відносин на базі ІТ-технологій. Баланси 

міжнародних розрахунків. Платіжний баланс. Новий регіоналізм та його тенденції. Україна в 

світових інтеграційних процесах.  
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Резнікова Н.В. Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних 

відносин. –К.: Вістка, - 2016. – 580 с.. 

2.Світова економіка : підручник / А.С. Філіпенко, В.С.Будкін, О.І. Рогач та ін. –К.: Либідь, 2007. 

–640 с.  

3.Світова економіка: підручник / за ред. О.І. Шниркова, В.І. Мазуренка, О.І. Рогача. - К. : ВПЦ 

"Київський університет", 2018. - 616 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Світова економіка [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. 

Логвінової ; Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова [та ін.]. - Київ : Центр учб. літ., 

2019. - 328 с. 

5.Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: політика: підручник / А. С. Філіпенко. –К.: 

ВПЦ «Київський університет», 2015. –431с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. семінарських занять , 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

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

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
The rating is based on a 100-point scale. 

Final Examination (40 points): A CPT exam at the end of semester 1. 

Current control (60 points): testing, oral questioning, presentations, discussions. 
16. Мова викладання: Українська. 

 
Завідувач кафедри                                             Сазонець О.М., 

 д.е.н., професор 

 

                                                              
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL 
1. Code: РМР 1; 

2. Title: World Economy and International Economic Relations; 

3. Type: compulsory; 

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

5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 1; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

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

Economic Sciences, Associate Professor of the Department of International Economic Relations 

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

- to analyze the socially significant problems and processes occurring in the modern world economy and 

to predict their possible development in the future; 

- communicate with foreign partners in the field of international economic relations, using relevant 

theoretical knowledge and practical skills; 

- to formulate critical remarks and to adequately justify their point of view when assessing the processes 

taking place in the world economy; 

- to use regulatory documents in international cooperation; 

- collect, analyze and process the data needed to calculate the effectiveness of global communications; 

- apply domestic and foreign sources of information and information technologies to protect Ukraine's 

interests in relations with individual countries and groups of countries; 

- to professionally discuss the development of today's global process 

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

measures 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «International Economic Relations», 

«Microeconomics», «Economics of foreign countries», «Political economy», «Macroeconomics», 

«Political science», «Introduction to specialty», «History of economy and economic thought», 

«International economic law»;  
12. Course contents: The global economy at the stage of globalization. Legal process of 

internationalization of economic life. Globalization of the economy and its transformation. Resource 

potential of modern civilization. National and global levels of response to the natural resource tragedy. 

Economic growth within global borders. New UN Document "Transforming Our World: A 2030 

Agenda for Sustainable Development" as a global vision for the future of the world economy. 

International Economic Relations in the Global Web. World trade in the interpretation of economic 

schools. The evolution of scientific concepts: from foreign trade to foreign trade globalization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Institutional system of regulation of foreign and international trade. Competences of global institutions 

for regulation of international trade in the conditions of electronic commerce and digital economy. 

World capital outflows. Unilateral and multilateral benefits and losses of transnationalization. 

International labor mobility. The similarity and difference between the effects of the inflow of foreign 

labor for developed and developing countries. Configurations of scientific and technological exchange 

in the globalized virtual space. Virtualization of social development and its socio-cultural boundaries. 

International Monetary and Financial Relations and their Institutional Structure. Transformation of 

international monetary and financial relations based on IT technologies. Balances of international 

payments. The balance of payments. New regionalism and its trends. Ukraine in the world integration 

processes. 
13. Recommended educational editions: 
1. Резнікова Н.В. Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних 

відносин. –К.: Вістка, - 2016. – 580 с.. 

2.Світова економіка : підручник / А.С. Філіпенко, В.С.Будкін, О.І. Рогач та ін. –К.: Либідь, 2007. 

–640 с.  

3.Світова економіка: підручник / за ред. О.І. Шниркова, В.І. Мазуренка, О.І. Рогача. - К. : ВПЦ 

"Київський університет", 2018. - 616 с. 

4. Світова економіка [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. 

Логвінової ; Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова [та ін.]. - Київ : Центр учб. літ., 

2019. - 328 с. 

5.Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: політика: підручник / А. С. Філіпенко. –К.: 

ВПЦ «Київський університет», 2015. –431с. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 22 hours, practical classes – 20 hours,  independent work – 78 hours. Total – 120 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, 

implementing case method, using multimedia tools. 
15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final test (40 points): test exam at the end of 1 semester. 

Current control (60 points): testing, oral questioning, presentations, discussions. 

16. Language of teaching:   Ukrainian. 
 
Head of the Department                                                                      Sazonets O.M. 

 doctor of sciences, professor 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


