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1. Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни Міжнародні економічні відносини 

Рівень вищої 

освіти 

Перший  (бакалаврський) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Освітня програма «Менеджмент» 

Семестр 4 

Факультет Менеджменту 

Курс 2 

Анотація курсу Курс «Міжнародні економічні відносини» має на меті сформувати у 

студентів стійкі знання про концептуальні засади регулювання та 

розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин та 

забезпечити навички розуміння особливостей відносин між суб'єктами 

глобального економічного простору, які визначаються закономірностями 

їх розвитку і тенденціями глобальних економічних трансформацій. 

Сторінка курсу в 

MOODLE 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=408 

 

Мова викладання Українська 

Лектор курсу Пітель Ніна Якимівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

https://mzedl.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/nina-

yakimivna-pitel.html 

Адреса кафедри м. Умань, вул. Інтернаціональна,1, корпус 4 

2. Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма «Менеджмент»  
https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-programam/fakultet-
menedzhmentu/073-menedzhment-menedzhment-organizacij-i-
administruvannya.html 

Перелік загальних 

компетентностей 

(ЗК) 

- цінування та повага різноманітності та мультикультурності; 
- здатність працювати у міжнародному контексті 

Перелік фахових 

компетентностей 

(СК) 

- здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх 

з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища; 

- здатність діяти соціально відповідально і свідомо; 

- здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

формувати обґрунтовані рішення; 

- розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній 

діяльності; 

- здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 

поведінкові навички. 

Перелік

 програмних 

результатів 

навчання 

- демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до 

різноманітності та міжкультурності; 

- демонструвати навички обґрунтування управлінських рішень у 

зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів господарювання аграрної 

сфери  на основі комплексного економічного та фінансового аналізу.  

3. Опис дисципліни  

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=408
https://mzedl.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/nina-yakimivna-pitel.html
https://mzedl.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobitniki/nina-yakimivna-pitel.html
https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-programam/fakultet-menedzhmentu/073-menedzhment-menedzhment-organizacij-i-administruvannya.html
https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-programam/fakultet-menedzhmentu/073-menedzhment-menedzhment-organizacij-i-administruvannya.html
https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-programam/fakultet-menedzhmentu/073-menedzhment-menedzhment-organizacij-i-administruvannya.html


Структура 

навантаження 

студентів 

Кількість годин – 165; 

Кількість кредитів – 5,5; 

Кількість лекційних годин – 36 год. 

Кількість практичних занять -36 год. 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 93 год. 

Форма підсумкового контролю – екзамен 

Методи навчання Тематичні і проблемні лекції; практичні і семінарські заняття із 

проведенням презентацій, дискусій; індивідуальні заняття із 

підготовкою рефератів, аналітичних оглядів; консультації з 

викладачами; самонавчання на основі конспектів, посібників та іншої 

рекомендованої літератури, через електронне модульне середовище 

навчального процесу Moodle. 

Мета та завдання Мета вивчення дисципліни – набуття майбутніми фахівцями 

системи знань, умінь та навичок з концептуальних засад, принципів і 

методів формування, регулювання та відтворення міжнародних 

економічних відносин, а також забезпечення розуміння та усвідомлення 

дії об’єктивних законів та принципів їхнього розвитку, вивчення форм 

міжнародних економічних відносин, основного інструментарію та умов 

їхньої реалізації в умовах глобальних економічних змін. 

Завдання дисципліни – теоретична і практична підготовка 

здобувачів для вирішення конкретних завдань та прийняття 

управлінських рішень у сфері міжнародних економічних відносин; 

формування компетентностей щодо розуміння сутності, взаємозв’язків, 

принципів і законів розвитку міжнародних економічних відносин; вміння 

аналізувати й оцінювати середовище та інфраструктуру міжнародних 

економічних відносин; розуміння форм, методів і механізмів регулювання 

міжнародної торгівлі; процесів міжнародного поділу праці, спеціалізації 

та кооперування; процесів міграції робочої сили та руху капіталу; 

одержання знань з основних питань та проблем функціонування світової 

валютної системи, методології міжнародних розрахунків; розуміння 

процесів міжнародної економічної інтеграції; напрямків міжнародного 

науково-технічного обміну та інновацій; сучасних процесів 

трансформації та глобалізації; вміння використовувати одержані знання у 

практичній зовнішньоекономічній діяльності України, враховуючи 

тенденції і перспективи розвитку міжнародних економічних відносин. 

4. Зміст дисципліни 

Тема 1 Предмет, значення і завдання курсу "Міжнародні економічні 

відносини"  

Тема 2 Світове господарство та особливості його розвитку. Типологія країн 

світу і роль окремих їх угруповань у світовому господарстві і 

міжнародних економічних відносинах 

Тема 3 Міжнародні економічні відносини у системі світового господарства і 

проблеми їх розвитку 

Тема 4 Еволюційні періоди формування міжнародних економічних відносин 

Тема 5 Середовище розвитку міжнародних економічних відносин 

Тема 6 Закони і принципи розвитку світового господарства і міжнародних 

економічних відносин 

Тема 7 Міжнародний поділ праці, як об'єктивна основа міжнародних 

економічних відносин  

Тема 8 Загальні проблеми сучасних міжнародних економічних відносин 

Тема 9 Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному 

співробітництві і регулюванні міжнародних економічних відносин 



Тема 10 Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво 

Тема 11 Міжнародні науково-технічні відносини  

Тема 12 Міжнародна міграція робочої сили 

Тема 13 Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини 

Тема 14 Міжнародні валютно-кредитні відносини і рух міжнародного капіталу 

Тема 15 Міжнародні організації з регулювання валютних відносин 

Тема 16. Міжнародна торгівля як головна форма міжнародних економічних 

відносин та її регулювання 

Тема 17.   Міжнародні економічні відносини у сфері послуг 

Тема 18. Міжнародні транспортні відносини 

Тема 19. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв'язків 

Тема 20. Економічна єдність світу і глобальні проблеми світового господарства і 

міжнародних економічних відносин 

5. Політика дисципліни 

Організація 

навчання 

Регулярне відвідування лекцій здобувачами, активна їх участь під час 

опитування на практичних заняттях, ініціативність в обговоренні 

дискусійних тем, своєчасність виконання самостійної роботи. 

Організація навчання відбувається згідно розкладу 

http://mkr.udau.edu.ua/ 

Методи контролю Поточний (модульний) контроль є сумою балів, отриманих здобувачем за 

виконання завдань. 

Підсумковий контроль – екзамен. 

Академічна 

доброчесність 

Дотримання положень «Кодексу академічної доброчесності  УНУС». 

Доступний за посиланням: 

https://mon.udau.edu.ua/assets/files/normativni/kodeks-akademichnoi-

dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf 

6 .Розподіл балів, які отримують здобувачі  
Поточне тестування та самостійна робота 
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Змістовий модуль 1. 

Особливості 

світового 

господарства та 

міжнародних 

економічних 

відносин 

Змістовий модуль 2. 

Проблеми розвитку 

світового 

господарства та 

міжнародних 

економічних 

відносин 

Змістовий модуль 3.  

Міжнародні економічні 

відносини в окремих 

сферах світового 

господарства 

Змістовий модуль 4. 

 Міжнародна торгівля та 

формування економічної 

єдності світу 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 МК Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 МК Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 МК Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 МК 

2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 30 100 

7.Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 
зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

http://mkr.udau.edu.ua/
https://mon.udau.edu.ua/assets/files/normativni/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf
https://mon.udau.edu.ua/assets/files/normativni/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf

