
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

Силабус дисципліни 

“ ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ” 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 
Кафедра міжнародних 

економічних відносин та 
європейської інтеграції 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: 29 “Міжнародні відносини” 

Спеціальність: 292 “Міжнародні економічні відносини” 

Освітньо-професійна програма:  “Міжнародні економічні 

відносини” 

Кількість кредитів – 5 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки - 1, семестр – 2-й 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач Прокопчук Оксана Андріївна 

Профайл викладача 

http:// http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
menedzhmentu/about-zed/sklad-zed/m-prokopchuk-oksana-
andrijivna 

Контактна інформація Тел.: 0689795277, E-mail : poliox@ukr.net  

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/my/ 

Консультації 
Онлайн консультація в Zoom, Viber щосереди з 15.00 до 

18.00 
 

3. Анотація до дисципліни 

Набуття майбутніми фахівцями навичок щодо розробки стратегічних напрямів розвитку 

міжнародних економічних відносин на рівні суб’єктів усіх рівнів є можливим за умови 

вивчення сучасних методичних та методологічних основ МЕВ. Дослідження міжнародних 

економічних відносин не дасть достатньо достовірних результатів, якщо не враховувати 

взаємопов'язаність, єдність міжнародних явищ і процесів між собою, їх еволюційність. Це 

визначає актуальність вивчення дисципліни «Історія та теорія міжнародних економічних 

відносин». 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Мета викладання дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців системи 

спеціальних знань з історій розвитку та теорії міжнародних економічних відносин для 

фундаментальної й спеціальної освіти та практичної діяльності за фахом. 

 

Цілі освоєння дисципліни: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/about-zed/sklad-zed/m-prokopchuk-oksana-andrijivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/about-zed/sklad-zed/m-prokopchuk-oksana-andrijivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/about-zed/sklad-zed/m-prokopchuk-oksana-andrijivna


- особливості розвитку МЕВ на різних історичних етапах; 

- методи дослідження теорії МЕВ. 

- інструментарій теоретичного аналізу МЕВ. 

- основні форми міжнародних економічних відносин; 

- наукові теорії, що пояснююсь сутність основних форм МЕВ та причинно-наслідкові 

зв’язки між ними. 

уміти: 

 використовувати набуті теоретичні знання для самостійного аналізу 

світогосподарських процесів; 

 визначати показники обсягів, динаміки, результативності та ефективності розвитку 

МЕВ за участю країни. 

 

Компетентності,  на формування яких націлена дисципліна: 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

СК 2. Здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, технології і 

методи у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, 

застосовувати теоретичні знання щодо функціонування та розвитку міжнародних 

економічних відносин. 

СК 15. Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування міжнародних 

економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 26  

Практичні / лабораторні 28  

Самостійна робота 96  

5.2. Формат дисципліни 
 очний; 

 змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Moodle); 

 дистанційний.  

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  
Т 1 

Сутність та форми міжнародних економічних 

відносин 
13 - 

2.  
Т 2 

Міжнародні економічні відносини стародавнього 

світу та епохи середньовіччя. 
13 - 

3.  
Т 3 

Міжнародні економічні відносини в період 

становлення та розвитку індустріальної епохи. 
13 - 

4.  Т 4 Сучасне світове господарство. Глобальні проблеми 

світового господарства і МЕВ. 
13 - 



5.  Т5 Методологія міжнародних економічних відносин. 18 - 

6.  Т6 Міжнародний обмін 16 - 

7.  Т7 Обмінний курс і платіжний баланс 16 - 

8.  Т8 Міжнародна мобільність капіталу  17 - 

9.  Т9 Міжнародна міграція робочої сили 16  

10.  Т10 Економічна інтеграція та глобалізація 

світогосподарських процесів 

15 
 

Разом: 150 - 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 
Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 

Максимальна 

кількість 

балів за 

одиницю 

Модуль 1 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д
и

н
и

ц
ь
, 
го

д
. 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

Лекції 0,25 26 6,5 

Практичні заняття 0,5 28 14 

Самостійна робота 0,1 96 9,6 

Модульна контрольна робота* 12 2 24 

Індивідуальні завдання 6 1 6 

Разом: - 60 

 
*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 

20% від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного 

контролю за накопичувальною системою (60 балів). 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів.  

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

ПРН 9. Лк1-10, Пз1-10, СР (ЗМ1, ЗМ2) 7 11 

ПРН 11. Лк1-10, Пз1-10, СР (ЗМ1, ЗМ2) 7 11 

ПРН 16. Лк5-10; Пз5-10; СР, (ЗМ1, ЗМ2) 4 8 

ПРН  

9, 11,16 

Індивідуальні завдання 2 6 

МКР 16 24 

Разом: 36 60 
 

**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні 

знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 



використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила 

вирішення практичних/ розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ 

контрольних/ індивідуальних завдань, значно формалізовано: є відповідність алгоритму, 

але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

студентом, складає 60 % від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів. 

 

6. Результати навчання 
Шифр Результат навчання 

РН 9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої 

програми, сучасні теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних 

задач і практичних проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та 

послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-

фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, 

міжнародного трансферу технологій. 

РН 11. Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм 

міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 

РН 16. Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних 

відносин та світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із 

політичними, юридичними, природничими науками. 

 

7. Пререквізити 
Аналітичне мислення, творчий підхід до вирішення проблеми, ініціативність. 

 

8. Політики дисципліни 
 Пропущені заняття з поважних причин (лікарняні, заява підписана деканом) 

відпрацьовуються письмово 

 Пропущені заняття без поважних причин відпрацьовуються в усій формі 

 Невиконані вчасно завдання виконуються в кінці семестру (тести, задачі, модульні 

роботи) в додатково виділений час 

 Плагіат в письмових роботах не допускається.  

 Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

 Самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця 

вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних можливостей) 

 Посилання на джерела інформації у разі використання запозичених ідей, розробок, 

тверджень, відомостей обов’язкові; 

 Дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права 

 Надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
Базова 

1. Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України: навчальний посібник / С. 

В. Бестужева. Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 2016. 266 с. 

2. Капітоненко М. Теорія міжнародних відносин. 2019. 



3. Козак Ю. Г. Міжнародні економічні відносини. Навч. посібник / Ю.Г. Козак, М.А. 

Заєць, Н.В. Притула, О.М. Коваленко та ін. Одеса  «ТОВ. ПЛУТОН». 2016.  352 с. 

4. Мальський М. 3., Мацях М. М. Теорія міжнародних відносин: Підручник / М.З. 

Мальський, М.М. Мацях.  К.: Знання, 2007. 461 с. 

5. Міжнародні відносини: історія, теорія, економіка. За ред. М.З. Мальського і Ю.М. 

Мороза.  Львів.: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка. 2017. 

6. Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин. 

Підручник. За ред. Філіпенка А.С. - Київ: Либідь. 1992. 

7. Міжнародні економічні відносини: історія міжнародних економічних відносин: 

підручник / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, О. В. Бутенко та ін.  К.: Либідь. 1992.  191 с. 

8. Міжнародні економічні відносини: підручник.  А. П. Голіков та ін. ; за ред. проф. А. 

П. Голікова, проф. О. А. Довгаль ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків: ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна. 2015. 463 с. 

9. Основи теорії міжнародних відносин: навч. посібник / Я. Б. Турчин, Л.О. Дорош, М.В. 
Здоровега, О.Я. Івасечко, У.В. Ільницька, О.В.Кукарцев, Ю.Р.Лемко, Ю.Я.Тишкун. 

Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2015. 244 с. 

10. Рогач О. Теорія Міжнародного бізнесу: від народження до сьогодення.  Actual 

problems of international relations. Release 138. 2019. URL: 

file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1

%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/Downloads/apmv_2019_138_19.pdf 

11. Требін М. П. Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова 

політика: навч. посібник / за ред. М. П. Требін.  Харків: Право. 2016.  540 с. 

12. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: теорія: підручник для студ. екон. спец. 

ВНЗ / А.С. Філіпенко.  К. : Либідь, 2008. 408 с. 

13. Шкарлет С. М. Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення 

глобалізаційних процесів : навч. посібник / за ред. С. М. Шкарлет, М. П. Бутко.  Київ : 

Центр учб. л-ри, 2016. 528 с.  

Допоміжна 

1. Білоган О. Еволюція теорій міжнародної торгівлі щодо оптимізації її структури. 

Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2011. Випуск 28. C. 

194–206. URL: file:///C:/Users/1/Downloads/VLNU_Mv_2011_28_22.pdf 

2. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі.  К.: Основи, 1996.  241 с.  

3. Грабинська І. Вплив процесів транснаціоналізації виробництва на еволюцію 

економічних теорій міжнародного переміщення капіталу. URL: 

file:///C:/Users/1/Downloads/84476-177979-1-SM.pdf 

4. Майданік І.П. Теоретичні підходи мікрорівня до вивчення трудових міграцій. Вісник 

національного технічного університету України. 2006. № 3. URL: 

http://novyn.kpi.ua/2006-3/05_Maidanik.pdf 

5. Орловська Ю.В. Сучасні теорії міжнародної спеціалізації: можливості застосування 

на регіональному рівні. URL: file:///C:/Users/1/Downloads/ecpros_2016_116_6.pdf 

6. Прокопчук О.А., Горбачова І.В. Україна на світовому ринку підприємницького 

капіталу. Причорноморські економічні студії. 2020. №52 С. 49-55. 

7. Риндзак О.Т. Теорії міграції населення – основа удосконалення міграційної політики 

України. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук. 2015. С. 77-

81. 

8. Снітівкер І.Г. Розвиток теорій міжнародної торгівлі в умовах еволюції моделей 

суспільно-економічних формацій. Ефективна економіка. № 12. 2011. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=858. 

9. Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин: навч. посіб. для студ. / В.Ф. 

Цимбалістий. -вид. 3-тє, допов. та випр. - Л. : Нов. Світ-2000, 2009. - 357с. 

 

file:///C:/Users/1/Downloads/VLNU_Mv_2011_28_22.pdf
file:///C:/Users/1/Downloads/84476-177979-1-SM.pdf
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