
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

Силабус дисципліни
“Міжнародні економічні відносини”

_____________________ 1. Профіль дисципліни___________________
Освітній ступінь -  бакалавр
Галузь знань: 29 “Міжнародні відносини”
Спеціальність: 292 “Міжнародні економічні відносини” 
Освітньо-професійна програма: “Міжнародні економічні 

Кафедра міжнародних відносини” 
економічних відносин та Кількість кредитів -  6 
європейської інтеграції Загальна кількість годин -  180

Рік підготовки -  2, семестр -  4-й 
Компонент освітньої програми: обов’язкова 
Цикл підготовки: професійна підготовка

________________________  Мова викладання: українська_________________________

_____________________ 2. Інформація про викладача_________________
Викладачі Д.е.н., професор Зінчук Тетяна Олексіївна (лектор)

_________________________ К.е.н., доцент Усюїс Тетяна Вікторівна_________________
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-

гт , - . menedzhmentu/about-zed/chief-zedПрофаили викладачів тщ—7,-------- 7-----ттт—:— —-------- .. .http: //znau. edu. ua/fakulteti/eko nomiki -ta-
menedzhmentu/about-zed/sklad-zed/m-usyuk-tetyana-

_________________________ viktorivna________________________________________
+38 67 129 63 39, zintshuk@gmail.com

Контактна інформація
_____ ___________________  +38 097 616 28 67, usjuktanja@gmail.com

Консультації Онлайн консультація в Zoom, Viber щопонеділка та
__________ ______________ щосереди з 15.00 до 18.00____________________________

3. Анотація до дисципліни
Дисципліна “Міжнародні економічні відносини” є обов’язковою освітньою 

компонентою освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 292 “Міжнародні економічні відносини”. Основними завданнями 
навчальної дисципліни є: вивчення сутності міжнародних економічних відносин, їх 
еволюції, чинників і рівнів розвитку; засвоєння категоріального апарату, що 
застосовується для аналізу процесів та явищ сучасного світового економічного розвитку; 
дослідження форм міжнародних економічних відносин, особливостей розвитку 
інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій; набуття знань 
про регулювання міжнародних економічних відносин та методологію міжнародних 
розрахунків; набуття умінь аналізувати стан і тенденції розвитку системи міжнародних 
економічних відносин, визначати проблеми й перспективи їх розвитку.
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4. Мета та цілі дисципліни

Метою освітньої компоненти “Міжнародні економічні відносини” є формування 
системи теоретичних знань і прикладних навичок в поглибленому вивченні 
закономірностей розвитку світової економічної системи та форм міжнародних 
економічних відносин.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати: основні форми міжнародних економічних відносин; методи аналізу політико- 
правового, економічного, соціально-культурного середовища та інфраструктури 
міжнародної економічної діяльності; механізми та інструменти зовнішньоекономічної 
політики держави, основні характеристики міжнародної економічної інтеграції та 
глобалізації, основні проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України; 
вміти: використовувати набуті теоретичні знання для самостійного аналізу 
світогосподарських процесів; визначати показники обсягів, динаміки, результативності та 
ефективності міжнародних торговельних, інвестиційних, валютно-фінансових відносин на 
різних рівнях господарювання; використовувати емпіричний та статистичний аналіз стану 
міжнародного середовища для обґрунтування стратегій зовнішньоекономічної діяльності 
на макро- та мікро-рівнях при виході вітчизняних економічних суб’єктів на різні сегменти 
міжнародних товарних, фінансових, валютних ринків.

Компетентності, на формування яких націлена дисципліна:
СК 3. Здатність демонструвати знання базових категорій та новітніх теорій, концепцій, 
технологій та методів у сфері міжнародних економічних відносин, міжнародного бізнесу. 
СК 9. Здатність виступати учасником ділових міжнародних організаційно-правових 
відносин, обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм 
міжнародного бізнесу на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.
СК 11. Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно 
підвищувати рівень своєї професійної підготовки.

5. Організація навчання
_______________________ 5.1. Обсяг дисципліни_______________________

Вид заняття _________ Загальна кількість годин_________
_________________________________________ Денна______________ Заочна _____

Лекції__________________________________________ 34_____________  6
Практичні / лабораторні______________________  34 6
Самостійна робота___________________________ 112 168

5.2. Формат дисципліни
• очний;
• змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного

навчання через систему Моосіїе);
• дистанційний.



і———---------------5.3. Тематичний план начальної дисципліни
№ Назва теми та її короткий зміст Кількість годин

—  'з м  т -------------т--------------- ------------— _____________________  ДФН І ЗФ Н ~
—:— Дм ' — 1 еоРетичн1 засади та форми розвитку міжнародних економічних відносин

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни “Міжнародні економічні 
відносини . Міжнародний поділ праці, міжнародна спеціалізація та 

_____ кооперація виробництва___________   ^
——— Тема 2. Світове господарство та особливості його розвитку_____  12 10

3. Тема 3. Міжнародна торгівля як форма міжнародних економічних
____  відносин 10

4. Тема 4. Міжнародна міграція робочої сили як форма МЕВ_________  10 : П
------ ---------ЗМ. 2. Валютно-фінансові та інституціональні засади розвитку МЕВ

5. Тема 5. Міжнародний! рух капіталу як форма МЕВ ^  ^ ----
6. Тема б. Міжнародний кредит в системі МЕВ______  ^
7. Тема 7. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові

відносини______________  10 р
------ -------ЗМ 3. МЕВ в умовах глобалізації та міжнародної економічної інтеграції

Тема 8. Міжнародна економічна інтеграція 20 94
9- Тема 9. Регіональна економічна інтеграція ^  ^
10. Тема 10. Економічна європейська інтеграція в системі

_____міжнародних економічних відносин____________  14 ^
11. Тема 11. Глобалізація та економічний розвиток ^  ^

Індивідуальна робота ~  ~ ---Щр--------------- ... 1 180 I Й Г І
Ьільш детальну інформацію щодо тематики курсових робіт, результатів навчання, методів 
навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної
Д И СЦ И П Л ІН И .

------------------------------- 5.4, Система оцінювання та вимоги_________
Модуль 1

СЗ --------------- ---- г—-----------------СО
5 м гк 03

Вид заняття с іо ° £ ю
2 г? 2 ь яз -а
5  .у 5  .аз 1.5
У  X " п і  О ^* X £ -а І а З

5  .5 §  -5 §  ^  с;_________ ___________________________________ ____________  2  ї  о Ці о 2  '5
—екцп _________________________ _ ___________________  0,17 34 6
Практичні заняття уу ті------оп—
Самостійна робота (уу) у у ----- у;—
Модульна контрольна робота* 5 у-------ут—
Індивідуальні завдання уу у) у-----

__________________________________ _________ _______________ Разом: - 60

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою:
• поточний контроль (усне опитування, доповіді, практичні розрахунки, реферати 

презентації) — максимум 60 балів,
• підсумковий контроль -  40 балів.



6. Результати навчання

Ш и ф р ______________________ Результат навчання ___________
ПРН 5 знання та розуміння особливостей розвитку світового ринку товарів і послуг 

та економіки зарубіжних країн, міжнародної валютної політики, валютних 
операцій, міжнародної торгівлі, міжнародних перевезень, міжнародної 
виробничої кооперації і координації виробництва, міжнародного страхового

__________ і банківського бізнесу, міжнародних інвестицій;______________
ПРН 6 знання та розуміння соціальних аспектів міжнародної взаємодії,

__________ міжнародних переговорів, управління міжнародним бізнесом;____________
ПРН 14 здатність до здійснення комунікації з вітчизняними та зарубіжними 

________  партнерами.________________

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

теоретичні та практичні знання, здобуті в ході вивчення дисциплін “Вступ до 
спеціаотності”, “Економічна теорія”, “Макро- та мікроекономіка”, “Статистика та 
міжнародна бізнес-аналітика”, “Зовнішньоекономічна політика України”, “Історія та 
теорія МЕВ”.

8. Політики дисципліни
• Політика щодо дедлайнів та перескладання: Усі завдання, передбачені програмою, 

мають бути виконані у встановлений термін. Ліквідація заборгованості 
відбувається протягом одного тижня після встановленого терміну. При цьому 
оцінка знижується на 10%. Здобувані вищої освіти, які впродовж семестру набрали 
90-100, отримують відмінну екзаменаційну оцінку автоматично. Здобувачам вищої 
освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг лише під 
час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії.

• Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 
наявність вихідних даних щодо джерел використаної інформації і допускаються до 
захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під 
час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 
тестування (наприклад, тестування за допомогою Ооо£Іе-ґогт).

• Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за активність на яких нараховуються бали. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он- 
лайн формі за погодженням із керівником курсу.

• Самостійна робота: включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються 
тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті 
дуже стисло, їх поглиблене опрацювання за рекомендованою літературою, а також 
виконання домашніх навчально-дослідних завдань з метою закріплення 
теоретичного матеріалу.

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 
засобами, телевізорами, комп ютерами, фліпчартами і передбачають використання 
викладачем мультимедійних презентацій, а також програмного забезпечення, необхідного 
для опрацювання аналітичної інформації про перебіг глобальних економічних процесів.



10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни
Основна література

1. Амеліна І.В. Міжнародні економічні відносини [текст] : навч. посіб. / Амеліна І.В., 
Попова Т.Л., Владимиров С.В. К. : “Центр учбової літератури”, 2013. 256 с.
2. Береславська О.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції. Навч. посіб. /
О.І. Береславська, О.М. Наконечний. М.Г. Пясецька. К.: КНЕУ, 2002. 392 с.
3. Бочан І.О. Глобальна економіка: підруч. / І.О. Бочан, 1.Р. Михасюк. К.: Знання. 2007. 
403 с.
4. Глобалізація і безпека розвитку: монографія [О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.]; за 
ред. О.Г. Білорус. К.: КНЕУ, 2001. 733 с.
5. Дахно 1.1. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. Київ: 
“Центр учбової літератури. 2018. 355 с.
6. Зінчук Т.О. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки 
України: моногр. Т.О. Зінчук. Житомир: ДВНЗ “Держ. агроекол. ун-т”, 2008. 384 с.
7. Козак Ю. Г. Міжнародні економічні відносини, навч. посіб. /Ю.Г. Козак, М.А. Заєць, 
Н.В. Притула, О.М. Коваленко та ін. Одеса- «ТОВ.ПЛУТОН », 2016. -  352 с.
8. Козак Ю.Г. Основи міжнародної торгівлі: навч. посіб. / [Ю.Г. Козак, ГІ.С. Логвина та 
ін.] за ред. Ю.Г. Козака. К.: “Центр учбової літератури ”. 2005. 656 с.
9. Козик В.В. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: Практикум / 
В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор'єв; К.: Вікар, 2003. 405 с.
10. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. 
посіб. К. : Знання. 2008. 605 с.
11. Коломієць Г.М. Інтеграційна траєкторія національної господарської системи в 
глобальному суспільстві/ Г. М. Коломієць, О.В. Меленцова, 1.1. Помінова : монографія. X. 
: МОНОГРАФ, 2016. 275 с.
12. Куцик П.О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, 
регулювання [Текст] : монографія / Куцик П. О., Ковтун О. Г, Башнянин Г. І. Львів, 
комерц. акад. Львів : Вид-во ЛКА. 2015. 583 с.
13. Маркетинговий аналіз суб'єктів господарювання [Текст]: практикум / уклад.: 
Т.В. Князева, А.В. Шевченко; Нац. авіац. ун-т. К.: НАУ, 2019. 49 с
14. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини : навч. посібник / 
Т.В. Шталь [та ін.]. Харків: “Видавництво “Форт”. 2015. 364 с.
15. Міжнародна економіка: термінологічний словник [Текст] / А.О. Старостіна,
О.Л. Каніщенко, О.Ю. Кузьома та ін. / За заг. ред. А.О. Старостіної. К.: “НВП 
“Інтерсервіс”, 2017. 250 с.
16. Міжнародні економічні відносини: підручник / За ред. А.П. Голікова,
О.А. Довгаль. X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 602 с.
17. Міжнародні економічні відносини : підручник / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, 
Л.П. Кудирко та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2017.612 с
18. Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність / Навч. 
посібник. /Т.О. Зінчук, О.Д. Ковальчук, Н.М. Куцмус [та ін]; за ред. Зінчук Т.О. К.: “Центр 
учбової літератури”. 2017. 512 с.
19. Міжнародні економічні відносини. Навч. посібник. Одеса “ТОВ.ПЛУТОН”, 2016. 
352 с.
20. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. — 9-те вид., стер. Рекомендовано 
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