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ВСТУП
Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Теорія та історія міжнародних 

економічних відносин» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та 
оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», 
затверджених розпорядженнями №071/роз. від 10.07.2019 p., № 088/роз, від 16.10.19 та 
відповідних нормативних документів.

1. Пояснювальна записка
1.1. Заплановані результати.

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що 
формують профіль фахівця у галузі міжнародних відносин

Метою викладання дисципліни є формуванні у студентів комплексних знань про 
історію становлення і розвитку міжнародних економічних відносин, розкриття сучасних 
наукових концепцій, понять та методів дослідження міжнародних економічних відносин, 
формування та розвиток у студентів цілісних теоретичних уявлень про міжнародні 
економічні відносини як специфічну сферу суспільних відносин.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
-  формування цілісного теоретичного бачення історії і сучасного стану розвитку 

міжнародних економічних відносин, об’єктивних закономірностей їхнього 
становлення і функціонування;

-  засвоєння основних концепцій, теоретичних підходів і методів дослідження 
міжнародних економічних відносин;

-  формування теоретичних засад аналітичної роботи в галузі досліджень міжнародних 
економічних відносин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути таких 
компетентностей:

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 
сфері міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних, зокрема, а також у 
процесі навчання, що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні 
комплексних досліджень світогосподарських зв’язків, характеризується комплексністю 
та невизначеністю умов.

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні

ЗК2. 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.

ЗКЗ. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.
ЗК9. Уміння бути критичним та самокритичним.
ЗК12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК14. Здатність фахово та комплексно аналізувати сучасні світові економічні теорії 

та концепції, визначати позитивні й конструктивні ідеї для досягнення суспільного 
прогресу та економічного зростання.

ФК2. 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.

ФКЗ. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних 
економічних відносин та моделей економічного розвитку.
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ФК11. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у 
міжнародній сфері з урахуванням причинно- наслідкових та просторово-часових зв’язків 

ФК14. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з 
використанням фахової термінології, включаючи усну і письмову комунікацію 
державною та іноземними мовами 

Міждисциплінарні зв’язки
Навчальна дисципліна «Теорія та історія міжнародних економічних відносин» 

базується на знаннях таких дисциплін, як «Вступ до спеціальності «Міжнародні 
економічні відносини»», «Історія економічних вчень», «Економічна теорія», «Основи 
наукових досліджень», та є основою для вивчення таких дисциплін, як «Міжнародні 
фінанси» «Україна в міжнародних економічних зв’язках та бізнес» та «Регулювання 
міжнародних економічних відносин».

1.2. Програма навчальної дисципліни.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 

складається з 2 /двох/навчальних модулів, а саме:
-  навчального модуля №1 «Історія виникнення і розвитку МЕВ»
-  навчального модуля №2 «Концептуальні основи теорії міжнародних 

економічних відносин»,
кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною 

навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної 
роботи та аналіз результатів її виконання.

Модуль № 1. «Історія виникнення і розвитку МЕВ»
Тема 1. Обмін і торгівля у Стародавньому світі
Загальна характеристика епохи давніх цивілізацій. Міжобщинний та міжплемінний 

обмін. Міжнародна торгівля. Месопотамія. Єгипет. Індія. Китай. Ольмеки. Майя.
Загальна характеристика епохи античного світу. Система античної торгівлі. Основні 

торговельні центри античного світу. Фінікія. Греція. Рим.
Торговельні зв’язки суспільств Трипільської культури. Особливості античної торгівлі 

на теренах сучасної України. Зародження товарно-грошових відносин у зонах Північного 
Причорномор’я.

Тема 2. Міжнародні господарські зв'язки часів Середньовіччя
Загальна характеристика епохи Середньовіччя. Основні напрями європейської 

торгівлі в епоху Середньовіччя. Географія і структура товарообміну. Торговельні шляхи. 
Головні осередки європейської торгівлі. Ганзейська торгівля. Торгівля між Північчю і 
Півднем Європи. Торгівля Північної Європи. Хрестові походи і відродження торгівлі. 
Візантійська торгівля. Торговельні відносини Східної Європи. Середньовічні ярмарки. 
Комерційна революція.

Тема 3. Міжнародні економічні відносини країн Сходу
Комерційна революція в Китаї. Афро-азійська торговельна система. Світ південних 

морів. Самарканд і центральноазійська караванна торгівля. Караванна торгівля в Сахарі. 
Східноафриканські міста-держави. Торгівля імперії Малі в Західній Африці.

Південно-Східна Азія. Роль Аравійського півострова у формуванні регіонального 
центру торгівлі на Арабському Сході. Вплив ісламу на розвиток зовнішньоекономічних 
відносин арабських країн.

Міжнародна торгівля Київської Русі.
Тема 4. Зовнішня торгівля епохи раннього капіталізму
Загальна характеристика епохи раннього капіталізму. Зовнішня торгівля, її динаміка та 

структура. Міжконтинентальна торгівля. Работоргівля. Організація торгівлі в епоху 
раннього капіталізму. «Революція цін». Конкуренція в міжнародній торгівлі. Виникнення 
теорій міжнародної торгівлі: ранній меркантилізм, або монетаризм. Теорія грошового 
балансу.

Тема 5. Міжнародні економічні відносини індустріальної доби
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Міжнародний рух капіталу в епоху індустріалізації. Напрями іноземного інвестування. 
Зміни в географічному розподілі інвестицій. Міжнародна трудова міграція. Причини і 
джерела міграції праці. Основні міграційні хвилі. Європейська еміграція. Міжнародні 
імміграційні потоки.

Міжнародні монетарні відносини. Монетарні відносини епохи меркантилізму. 
Міжнародні валютні стандарти до 1870 року. Запровадження золотого стандарту. 
Поширення золотого стандарту. Механізм золотого стандарту.

Зовнішня торгівля України. Міжнародні торговельні зв’язки Запорозької Січі. 
Гетьманська держава і Галичина. Особливості торгівлі України в індустріальну епоху.

Тема 6. Міжнародні економічні відносини в період між двома світовими війнами
Дезінтеграція світового господарства у міжвоєнний період. Зовнішньоекономічні 

зв’язки міжвоєнної доби. Напрями світової торгівлі. Географічні та структурні зміни у 
світовій торгівлі. Причини і фактори скорочення обсягів торгівлі. Валютно-фінансові 
відносини. Іноземні інвестиції.

Тема 7. Міжнародна торгівля після Другої світової війни
Особливості післявоєнної торгівлі. План Маршалла. Ціни та умови торгівлі.
Міжнародна валютна система. Міжнародний валютний фонд (МВФ). Резервна роль 

долара СІЛА. Валютна криза кінця 1960-х років. Міжнародна валютна криза 1971 року. 
Ямайська валютна система.

Тема 8. Повоєнна міжнародна економічна система і рух факторів виробництва
Міжнародні потоки капіталу. Міжнародна міграція робочої сили. Міжнародні 

економічні об’єднання. Структура світового господарства.

Модуль № 2 «Концептуальні основи теорії міжнародних економічних відносин»
Тема 1. Теоретичні засади дослідження міжнародних економічних відносин
Методологічні принципи теоретичного аналізу. Функції наукової теорії. Методи 

дослідження теорії МЕВ. Структура міжнародної економічної системи. Генетично- 
структурні зв’язки світового господарства. Ринкова структура міжнародної економічної 
системи. Головні суб’єкти міжнародних економічних відносин. Форми міжнародних 
економічних відносин. Міжнародний поділ праці. Динаміка і структура міжнародного 
поділу праці. Міжнародна кооперація праці та інтернаціоналізація виробництва.

Тема 2. Теоретичні підходи до аналізу міжнародної торгівлі
Основні припущення базової моделі (моделі загальної рівноваги) економіки.
Сутність базової моделі. Класичні теорії зовнішньої торгівлі: теорія абсолютних 

переваг та теорія порівняльної переваги. Неокласична теорія міжнародної торгівлі. Модель 
Гекшера—О ліна. Парадокс Леонтьева.

Тема 3. Альтернативні концепції міжнародної торгівлі
Модель економії на масштабі. Технологічна теорія торгівлі. Модель життєвого циклу 

продукту. Модель внутрішньогалузевої торгівлі. Гравітаційна модель міжнародної торгівлі. 
Нові теорії міжнародної торгівлі.

Вартісна основа міжнародної торгівлі. Теорія вартості. Інтернаціональна вартість і 
світові ціни. Цінові пропорції міжнародного обміну. Ціноутворюючі фактори у міжнародній 
торгівлі. Особливості формування цін за основними товарними групами. Види світових цін.

Тема 4. Обмінний курс і платіжний баланс
Валютна структура міжнародних економічних відносин. Диференціація міжнародної 

валютної системи. Розширена класифікація валют. Моделі обмінного курсу. Паритет 
купівельної спроможності. Модель фінансових активів. Теорія оптимальних валютних зон.

Економічна природа платіжного балансу. Концепція еластичності. Абсорбційний 
підхід. Монетарний підхід. Умова Маршалла—Лернера.

Тема 5. Міжнародна мобільність капіталу
Теорія міжнародного виробництва. Теорія розташування Вебера. Модель 

співвідношення факторів виробництва Гекшера—О ліна. Теорія «ринкової влади» Гаймера. 
Теорія життєвого циклу продукту. Теорія інтерналізації та трансакційних витрат.



Система менеджменту якості. Шифр СМЯНАУ
Робоча програма 

навчальної дисципліни документа РП 09.01.02 -  01-2020

HP «Теорія та історія міжнародних економічних 
відносин»

стор. 7 з 11

Еклектична парадигма Дж. Даннінга. . Теорія іноземних інвестицій. Форми іноземних 
інвестицій. Теорія портфельних інвестицій. Теорія прямих інвестицій.

Тема 6. Теорія багатонаціональних підприємств
Економічна природа фірми. Інституційна структура фірми. Основні моделі фірми. 
Стратегія розвитку та ринкової поведінки фірми (БНП). Суть і принципи діяльності

БНП
Тема 7. Міжнародна міграція робочої сили
Моделі міжнародної міграції робочої сили. Інтернаціоналізація ринку праці. Сучасні 

міжнародні міграційні системи. Теорії міжнародної трудової міграції. Економічні ефекти 
міжнародних міграційних процесів. Людський капітал та міжнародна міграція. Зовнішні 
ефекти міграції та економічний добробут. Ефект лібералізації міграційної політики. Ефекти
грошових переказів мігрантів.

.Тема 8. Економічна інтеграція та глобалізація світогосподарських процесів
Теорії та моделі міжнародної економічної інтеграції. Основні концепції міжнародної 

економічної Інтеграції. Визначення наслідків міжнародних інтеграційних процесів.
Парадигма економічної глобалізації. Суть економічної глобалізації. Історичні типи та 

структурні рівні економічної глобалізації. Економічні складники глобалізації.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Структура навчальної дисципліни

Таблиця 2.1

№
пор

Назва теми 
(тематичного розділу)

Обсяг навчальних занять (год.)
Денна форма 

навчання
Заочна форма 

навчання
оUоАW
1*

Иd>
Ч

: « 
У Е
&  а

О
Рно

оUоАО
г*

игки>
Ч

Б
1 І 
£  І

О
Рно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Модуль №1 «Історія міжнародних економічних відносин »
4 семестр 4- 5 сегиестри

1.1 Обмін і торгівля у Стародавньому світі 9 2 2 5 4,5 0,5 4

1.2
Міжнародні господарські зв'язки часів 
Середньовіччя

9 2 2 5 6 0,5 0,5 5

1.3
Крос-культурний товарообмін в епоху 
середньовіччя. Комерційна революція

4 - 2 2 4,5 - 0,5 4

1.4 Міжнародні економічні відносини країн Сходу 9 2 2 5 6 0,5 0,5 5

1.5 Зовнішня торгівля епохи раннього капіталізму 9 2 2 5 4 0,5 3,5

1.6
Міжнародний рух капіталу . Міжнародна трудова 
міграція індустріальної доби

4 - 2 2 4 0,5 - 3,5

1.7
L ^ __ ___ L----------------------------------------- —------------- -----“-------

Міжнародні монетарні відносини. Запровадження 
золотого стандарту

9 2 2 5 6 0,5 0,5 5

1.8
Міжнародні економічні відносини в період між 
двома світовими війнами

9 2 2 5 6 0,5 0,5 5

1.9 Міжнародна торгівля після Другої світової війни 4 2 2 6 0,5 0,5 5

1.10 Міжнародна валютна система у повоєнний період 9 2 2 5 6 0,5 0,5 5

1.11
Повоєнна міжнародна економічна система і рух 
сЬакторів виробництва

9 2 2 5 6 0,5 0,5 5

1.12
_ Т ___________ £ .____________ _____________________ ____—--------------------------------------------------— -------------------------------------------------- “

Модульна контоольна робота №1 6 2 4 - - -

Усього за модулем №1 90 16 24 50 59 5 4 50
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Модуль №2 « Концептуальні основи теорії міжнародних економічних відносин»

4 семестр 4 -5  семестри

2.1 Теоретичні засади дослідження міжнародних 
економічних відносин 9 2 2 5 7,5 0,5 - 7

2.2 Теоретичні підходи до аналізу міжнародної торгівлі 9 2 2 5 7,5 0,5 7
2.3 Класичні та неокласичні теорії зовнішньої торгівлі 4 - 2 2 12 0,5 0,5 11
2.4 Альтернативні концепції міжнародної торгівлі 9 2 2 5 12 0,5 0,5 11
2.5 Обмінний курс і платіжний баланс 9 2 2 5 12 0,5 0,5 11

2.6 Валютна структура міжнародних економічних 
відносин 4 - 2 2 7,5 0,5 - 7

2.7 Міжнародна мобільність капіталу 9 2 2 5 12 0,5 0,5 11
2.8 Теорія багатонаціональних підприємств 9 2 2 5 12 0,5 0,5 11
2.9 Теорії портфельних і прямих інвестицій 4 2 2 6,5 0,5 6

2.10 Міжнародна міграція робочої сили 9 2 2 5 12 0,5 0,5 11

2.11 Економічна інтеграція та глобалізація 
світогосподарських процесів 9 2 2 5 12 0,5 0,5 11

2.12 Модульна контрольна робота №2 6 2 4 - - - -

2.13 Контрольна (домашня) робота (ЗФН) - - - - 8 - - 8
Усього за модулем №2 90 16 16 50 121 5 4 112

Усього за навчальною дисципліною 180 32 48 100 180 10 8 162

2.2. Контрольна (домашня) робота
Контрольна (домашня) робота з дисципліни виконується у п’ятому семестрі, відповідно до 

затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення 
теоретичних знань та вмінь студента при вивченні дисципліни.

Теми рефератів та завдання для виконання практичної частини контрольної (домашньої) роботи 
здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій, розроблених 
провідними викладачами кафедри.

Час, потрібний для виконання контрольної складає 8 годин самостійної роботи.
2.3. Перелік питань для підготовки до екзамену
Перелік питань та зміст завдань для підготовки до екзамену, розробляються провідним викладачем 

кафедри відповідно до робочої програми та доводиться до відома студентів.
3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Методи навчання
Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни 

застосовуються такі навчальні технології, як: робота в малих групах, семінар-дискусія, презентація, рольова 
гра тощо.

3.2. Рекомендована література 
Базова література

3.2.1. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / С.В. Сіденко, О.М. Іваницька, О.В. Кузнецов та 
інші. -  К.: НАУ, 2015 -  468 с.

3.2.2. Кібік О. М. Теорія бізнесу: навч. посіб. / Кібік О. М., Белоус К. В., Котлубай В. О. - 2-ге вид., 
випр. і допов. - Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2017. - 225 с.

3.2.3. Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин / Керівник авт. 
кол. Філіпенко А. С. -  К.: Либідь, 2008.

3.2.4. Несененко П. П. Сучасні економічні теорії: навч. посіб. / П. П. Несененко, О. А. Артеменко, О. Є. 
Патлатой. -  Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса: ОНЕУ, 2017. - 325 с.

3.2.5. Теорії міжнародного бізнесу : підручник для студентів економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів / О. Рогач. -  К. : ВПЦ "Київський університет”, 2018. -  687 с.

3.2.6. Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини. Історія. Теорія. Політика: Підручник / А. С. 
Філіпенко; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. -  К. : Либідь, 2019. - 960 с.

3.2.7. Філіпенко, А. С. Міжнародні економічні відносини: теорія [Текст] : підруч. для вузів / А. С. 
Філіпенко. - К. : Либідь, 2008. - 406 с.

Допоміжна література
3.2.8. Білорус О.Г. Економічна глобалістика: Світ-система глобалізму / О.Г. Білорус - К.: Ун-т «Україна, 

2016-536 с.
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3.2.9. Козак JI. С. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посіб. для 
студентів ВНЗ / Л. С. Козак, О. В. Федорук; Нац. трансп. ун-т. - Київ: НТУ, 2016. 
- 21°с.

3.2.10. Міжнародна економіка : підручник / Д. Г.Лукяненко, А.М.Поручник, Я. 
Столярчук. -  К. . КНЕУ, 2014. -  762 с.

3.2.11. 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.

3.2.12. Резнікова Н. В. Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних 
економічних відносин: [навч. посіб.] / Н. В. Резнікова. - Київ : Консультант, 2017.
- 539 с.

3.2.13. Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини. Політика: підруч. для 
студентів ВНЗ / А. С. Філіпенко; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : 
Київський університет, 2015 . - 431 с.

З.З.Інформаційні ресурси в інтернеті
3.2.14. Світова організація торгівлі: http://www.wto.org (англ.);
3.2.15. Сайт ООН: hitр://www.un. org/russian (рос.);
3.2.16. Сайт МВФ: www.imf.org ;
3.2.17. Сайт Світового банку: www.vvorldbank.org;
3.2.18. Сайт ЮНКТАД: www.unctad.org.
3.2.19. Сайт Європейської політики сусідства: 

http ://ес. europa. eu/world/enp/index en.htm (англ.);
3.2.20. Представництво Європейської Комісії в Україні. 

http://www.delukr.ec.europa.eu/ (укр., англ.);
3.2.21. Євробюлетень (інформаційний бюлетень Представництва Європейської Комісії 

в Україні): http://www delukr.ec.europa.eu/page962.html (укр.);
3.2.22. Ряпа Європи: http://www.coe.int (англ.)
3.2.23. Бюро інформації Ради Європи в Україні: http://www.соє.kiev.на/ (укр.),
3.2.24. https://wwwcoursera.org/learn/r-programming/
3.2.25. http: //prometheus. org. ua/dataanal у sis/

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕН-ТОМ
ЗНАНЬ ТА ВМШЬ.

4.1. Методи контролю та схема нарахування балів. Оцінювання окремих видів
виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Вид
навчальної роботи

Мах кількість балів
Вид

навчальної роботи

Мах кількість балів
Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Ж 4
семестр

4-5
семестри

4
семестр

4-5
семестри

Модуль № 1 «Історія міжнародних 
економічних відносин»

Модуль № 2 «Концептуальні осно 
міжнародних економічних відн

>ви теорії 
юсин»

Вид навчальної роботи бали бали Вид навчальної роботи бали бали

Робота на практичному 
занятті 5 10

Робота на практичному 
занятті

5 10

Виступ на практичному 
занятті з презентацією на 

задану тему
10 -

Виступ на практичному 
занятті з презентацією на 

задану тему
10 -

Виконання тестових 
завдань

5 10
Виконання тестових 

завдань
5 10

http://www.wto.org
http://www.un
http://www.imf.org
http://www.vvorldbank.org
http://www.unctad.org
http://www.delukr.ec.europa.eu/
http://www
http://www.coe.int
http://www.%d1%81%d0%be%d1%94.kiev.%d0%bd%d0%b0/
https://wwwcoursera.org/learn/r-programming/
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Для допуску до виконання 
модульної контрольної 

роботи №1 студент має 
набрати не менше

21 балів 12 балів

Для допуску до виконання 
модульної контрольної 

роботи №2 студент має 
набрати не менше

21 балів 24 балів

Виконання модульної 
контрольної роботи №1

10
Виконання модульної 

контрольної роботи №2
10 -

Виконання підсумкової 
контрольної роботи

- - - 20

Усього за модулем №1 ЗО 20 Усього за модулем №2 ЗО 40
Усього за модулями №1, №2 60 60

Семестровий екзамен 40 40

Усього за дисципліною 100

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за
них позитивну рейтингову оцінку.

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної 
навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до
відомості модульного контролю.

4.4. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок, 
у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки
за національною шкалою та шкалою ECTS.

4.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 
шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та 
залікової книжки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С,
68/3adoe./D, 65/3adoe./E тощо.

4.6. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій 
рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 
Додатку до диплома.
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