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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Анотація до курсу 
 

 Курс «Міжнародні економічні відносини» є комплексною дисципліною, яка 
передбачає формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань з проблем та 
перспектив розвитку міжнародних економічних відносин для фундаментальної й 
спеціальної освіти та практичної діяльності за фахом. Результатом вивчення дисципліни є: 
формування цілісного уявлення про процеси, які характеризують міжнародний рівень 
взаємодії національних економік; оволодіння новітніми підходами щодо оцінки 
еволюційного характеру розвитку системи МЕВ; оволодіння культурою сучасного 
економічного мислення. 

2. Мета та цілі курсу 
Метою викладання навчальної дисципліни “Міжнародні економічні відносини” є 

формування системи теоретичних і прикладних знань у сфері міжнародних економічних відносин 
на основі розуміння системи різноманітних господарських (науково-технічних, виробничих, 
комерційних, валютно-фінансових) зв’язків національних економік різних країн, що ґрунтується 
на міжнародному поділі праці. 

Завданнями вивчення дисципліни "Міжнародні економічні відносини" є: - розуміння сутності і 
значення міжнародних економічних відносин (МЕВ); - дослідження еволюції міжнародних 
економічних відносин, чинників і рівнів їх розвитку, особливостей дії законів і принципів МЕВ; - 
аналіз стану системи міжнародних економічних відносин. 

3. Набуття компетентностей 

Компетентності  
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК№3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.  
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ЗК№4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК№9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК№13 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 
ЗК№14 Здатність працювати у міжнародному контексті.  

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 
ФК 13 Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у 

професійній діяльності. 
ФК 14 Розуміти принципи психології та використовувати їх у 

професійній діяльності.  
ФК 15 Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 

поведінкові навички. 
 

4. Програмні результати навчання 
 

ПРН Зміст 
ПРН 15 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), 
повагу до різноманітності та міжкультурності. 

ПРН 16 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 
мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і 
самокритичним. 

ПРН 20 Здатність розв'язувати складні непередбачувані задачі і 
проблеми у спеціалізованих сферах професійної діяльності 
(аграрна сфера). 

ПРН 26 Виконувати дослідження середовища міжнародного бізнесу та 
визначати особливості виходу підприємства на зовнішні ринки. 

ПРН 27 Демонструвати здатність враховувати особливості 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства, міжнародні 
економічні відносини та аналізувати ситуацію на світовому 
ринку товарів та послуг.  

 
5.  Розподіл годин 

Вид заняття лекції практичні заняття самостійна робота 

К-сть годин   30 30 90 

 

6. СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/ 

лабораторні 
роботи/ 

самостійні 
роботи) 

Результати навчання Завдання Оцінювання, 
бали 

4 семестр 
Модуль 1. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ: БАЗОВІ ПОНЯТТЯ, 
ТЕОРІЯ І ГОСПОДАРСЬКА ПРАКТИКА 50 

Тема 1 
Сутність економічної 
категорії міжнародні 
економічні відносини 

та процес їх 
формування 

2/4/8 

Знати:  
-сутність, структуру, 
механізм 
функціонування та 
класифікацію суб’єктів 
міжнародних 

Підготовка до 
лекцій (попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
лекцією в eLearn). 
 
Виконання завдання 

 
Виконання та 
здача 
індивідуальних 
завдань. 
 



Тема 2 
Міжнародний поділ 

праці як основа системи 
міжнародних 

економічних відносин 

2/2/8 

економічних відносин;  
-суть, типи, показники 
та процеси 
міжнародного поділу 
праці, спеціалізації та 
кооперування;  
- форми, методи і 
механізми регулювання 
міжнародних 
економічних відносин. 
Вміти:  
- аналізувати 
особливості економічної 
системи будь-якої 
країни світу;  
- визначати необхідність 
широкого залучення 
національних економік 
до світогосподарських 
процесів;  
- розробляти стратегії 
формування іміджу та 
бренду країни на 
міжнародній арені;  
- виявляти проблемні 
аспекти міжнародних 
економічних відносин;  
- моделювати розвиток 
МЕВ у системі 
багатостороннього 
співробітництва.  

на практичних 
заняттях (в групі  та 
самостійно).  
 
Виконання 
самостійної роботи 
(в малих групах, 
самостійно, eLearn). 
 
Підготовка та 
написання модульної 
контрольної роботи 
(тестова - в eLearn). 

Модульна 
тестова робота 
в eLearn. 
 
Самостійна 
робота – 
відповідно до 
завдань в eLearn. 

Тема 3 
Світове господарство - 
сфера дії міжнародних 
економічних відносин 

2/2/8 

Тема 4 
Механізм регулювання 

міжнародних 
економічних відносин 

2/4/6 

Тема 5 
Міжнародні організації 
в системі регулювання 

міжнародних 
економічних відносин 

2/2/8 

Тема 6 
Національні системи 

регулювання  

міжнародних 
економічних відносин 

4/2/6 

Модуль 2. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 50 

Тема 7 
Міжнародна торгівля 4/4/8 Знати: 

-процеси міграції 
робочої сили та руху 
капіталу;  
-проблеми 
функціонування світової 
валютної системи;  
 -напрями міжнародного 
науково-технічного 
обміну. 
 
Вміти: 
-оцінювати та 
розраховувати 
показники міжнародної 
торгівлі та визначати 
тенденції її розвитку;  
-аналізувати методи 
регулювання 
міжнародних 
торговельних відносин;  
-визначати особливості 
розвитку науково-
технічного обміну, 
міжнародного руху 
капіталів, міграції 
робочої сили та 

Підготовка до 
лекцій (попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
лекцією в  eLearn). 
 
Виконання завдання 
на практичних 
заняттях (в групі  та 
самостійно).  
 
Виконання 
самостійної роботи 
(в малих групах, 
самостійно, eLearn). 
 
Підготовка та 
написання модульної 
контрольної роботи 
(тестова - в eLearn). 

Виконання та 
здача 
індивідуальних 
завдань. 
 
Модульна 
тестова робота 
в eLearn. 
 
Самостійна 
робота – 
відповідно до 
завдань в eLearn. 

Тема 8 
Міжнародні валютно-
фінансові відносини 

4/2/6 

Тема 9 
Міжнародні 

капіталовкладення 
2/2/8  

Тема 10 
Міжнародна міграція 

робочої сили 
2/2/8 

Тема 11 
Міжнародний трансфер 

технологій 
2/2/8 

Тема 12 
Міжнародна 

економічна інтеграція 
2/2/8 



інтеграційних процесів 
в міжнародних 
економічних 
відносинах. 

Можливість 
отримання 
додаткових балів: 

Додаткові бали можна отримати за підготовку 
доповіді та участь в студентській конференції, 
публікацію статті, участь у 1 турі Всеукраїнської 
олімпіади  

до 10 балів 

Всього за 4 семестр 30/30/90 - - 
70 

100*0,7 
(максимум 70 балів) 

 
Екзамен 30 
Всього за курс 100 

 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 
Студент повинен здавати усі роботи у заплановані терміни. За 
роботи, що здаються із порушенням термінів без поважних 
причин,  знижується бал. Перескладання модульної контрольної 
роботи відбувається за наявності поважних причин (лікарняний, 
міжнародне стажування, індивідуальний графік) і дозволяється у 
терміни до закінчення наступного модульного контролю.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

При виконанні всіх видів навчальних робіт студент повинен 
дотримуватись політики академічної доброчесності. 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування лекційних та практичних (семінарських) занять є 
обов’язковим для всіх студентів. За об’єктивних причин, 
визначених Положенням про навчальний процес НУБіП, 
навчання може відбуватись відповідно до індивідуального 
навчального плану, затвердженого у визначеному порядку.  

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно не зараховано 
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