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ВСТУП
Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Теорія 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 міжнародний профіль фахівця в області міжнародних економічних відносин.
Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння 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:
К1. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.
ЗК5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, пошуку, оброблення 

та оцінювання інформації, процесів та явищ з різних джерел з метою виявлення проблем, 
формулювання висновків (рекомендацій), вироблення рішень на основі логічних 
аргументів, забезпечення якості виконуваних робіт з урахуванням національних та 
міжнародних вимог, адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК6. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у 
міжнародній сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків

ЗК12. Уміння оцінити міжнародне середовище та його вплив на країну, визначати 
завдання зовнішньої або внутрішньої політики країни та пропонувати відповідні 
ефективні інструменти їх реалізації

ФК2. Розуміння базових категорій та новітніх теорій, концепцій, технологій і 
методів у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, 
застосовувати теоретичні знання щодо функціонування та розвитку МЕВ.

ФК4. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм МЕВ на мега-, макро-, 
мезо- і мікрорівнях.

ФК7. Здатність застосовувати базові знання, аналізувати теорії та механізми 
реалізації міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин.

ФК14. Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування МЕВ 
для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.

ФК15. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й 
ефективно використовувати їх в практичній діяльності.

ФК23. Знання теоретичних засад і закономірностей розвитку світового 
господарства, оцінювання комплексної взаємодії економічної теорії, економічної політики 
з теорією та практикою системи міжнародних економічних відносин.
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Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна базується на знаннях таких дисциплін, 
як «Вступ до спеціальності «Міжнародні економічні відносини», «Світова економіка», 
«Макроекономіка», «Історія економічних вчень» та є базою для вивчення таких 
дисциплін, як «Міжнародні фінанси» та «Регулювання міжнародних економічних 
відносин»

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

складається з двох навчальних модулів, а саме
-  навчального модуля №1 «Концептуальні основи теорії міжнародних економічних 

відносин»,
-  навчального модуля №2 «Економічна інтеграція та глобалізація 

світогосподарських процесів»,
кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної 
дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та 
аналіз результатів її виконання.

Окремим третім модулем є курсова робота, яка виконується в 6 семестрі 
і є важливою складовою закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань та 
вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни.

Модуль №1 «Концептуальні основи теорії міжнародних економічних відносин»
Тема 1. Значення, предмет та особливості наукового пізнання курсу «Теорія 

міжнародних економічних відносин»
Теоретичні та методологічні принципи наукових досліджень. Структура та функції 

наукової теорії. Предмет та завдання курсу «Теорія міжнародних економічних відносин». 
Методи дослідження у теорії МЕВ. Економіка міжнародних відносин.

Тема 2. Поняття міжнародної економічної системи, її структура та 
закономірності розвитку

Сутність та структурні зв’язки міжнародної економічної системи. Класифікація 
суб’єктів у міжнародній економічній системи та взаємозв’язки між ними. Суперечності 
розвитку міжнародних економічних відносин.

Тема 3. Міжнародний поділ праці -  як основа системи міжнародних 
економічних відносин

Міжнародний поділ факторів виробництва. Поняття і структура міжнародного 
поділу праці (МПП). Фактори, що впливають на Mill 1. Показники розвитку Мі 111. Форми 
і напрямки розвитку міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва. Вертикальна 
та горизонтальна інтеграція в системі кооперації зв’язків.

Тема 4. Теоретичні засади аналізу міжнародного обміну. Класичні теорії 
зовнішньої торгівлі

Економічні моделі та форми теоретичного відображення торговельних стосунків. 
Сутність та вихідні постулати базової моделі.

Меракантилізм -  як предтеча класичної школи зовнішньої торгівлі. Теорія 
абсолютних переваг. Економічні погляди Д. Рікардо на міжнародний обмін. 

г Тема 5. Неокласичні теорії міжнародної торгівлі
Модель Гекшера-Оліна. Сутність положень теореми Столпера-Самуельсона. 

Теорема про вирівнювання цін факторів виробництва. Теорема М. Рибчинського.
Парадокс Леонтьєва та його емпіричне значення.
Тема 6. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі
Модель економії на масштабі. Модель життєвого циклу продукту Р. Вернона. 

Модель внутрішньогалузевої торгівлі. Гравітаційна модель міжнародної торгівлі.
Тема 7. Міжнародна валютна система.
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Поняття міжнародної валютної системи та її диференціація. Особливості 
класифікації валют. Моделі обмінного курсу. Паритет купівельної спроможності.

Тема 8. Економіко-теоретичні основи платіжного балансу.
Концепція еластичності. Абсорбційний підхід. Монетарний підхід. Умова Маршала- 

Лернера. Структурні компоненти платіжного балансу.
Модуль № 2 «Економічна інтеграція та глобалізація 

світогосподарських процесів»
Тема 1. Теорії міжнародного виробництва
Поняття міжнародного виробництва та мобільність факторів виробництва.Теорія 

розташування А. Вебера («штандорту промисловості»). Теорія полюсів зростання В. 
Перру. Теорія «ринкової влади» С. Таймера. Теорія інтерналізації та трансакційних 
витрат, та погляди Р. Коуза. Економічні погляди П. Баклі та М. Кессона на процес 
транснаціоналізації виробництва. Еклектична парадигма Дж. Даннінга.

Тема 2. Теоретичні основи міжнародного інвестування.
Основні мотиви прямого та портфельного інвестування. Теорії портфельного 

інвестування та погляди F. Марковіца. Теорії прямих інвестицій: теорія монополістичної 
переваги, теорія інтернацлізації, еклектична парадигма.

Тема 3. Концепції суті і діяльності транснаціональних корпорацій
Теоретичне обґрунтування економічної природи фірми. Еволюція поглядів на 

трактування суті економічного управління фірмою: неокласичний підхід, 
біхевіористський підхід, інституціональний підхід Поведінкова теорія фірми. Теорія 
корпорації Дж. Гелбрейта. Еволюційна теорія фірми. Мережева теорія фірми.

Тема 4. Стратегія розвитку та ринкової поведінки ТНК
Інституційна структура фірми. Ринкова модель фірми. Витратна модель фірми. 

Фінансова модель фірми. Повна модель фірми. Принципи діяльності ТНК. Переміщення 
продукції в системі ТНК.

Тема 5. Базові моделі входження ТНК на міжнародні ринки
Принципи вибору країни базування (модель національного ромба М. Портера). 

Модель експортування продукції: переваги та недоліки. Стратегія прямого іноземного 
інвестування. Ліцензування, франчайзинг, проекти «під ключ» -  як можливості входження 
ТНК на іноземні ринки, переваги та недоліки.

Тема 6. Еволюція основних концепцій міжнародної міграції робочої сили
Особливості процесу та причини інтернаціоналізації ринку праці. Сучасні 

міжнародні міграційні системи та їх характеристика. Мікро- та макроекономічні підходи 
до класифікації теорій міжнародної міграції робочої сили та їх сутність. Теоретичні 
підходи нової економічної теорії міграції.

Людський капітал та міжнародна міграція. Теоретико-методологічні підходи до 
пояснення категорії «міграційна політика». Наслідки лібералізації міграційної політики.

Тема 7. Теоретичні засади процесів міжнародної економічної інтеграції
Основні концепції міжнародної економічної інтеграції. Інституційна парадигма та її 

трактування процесів інтеграції. Моделі міжнародної економічної інтеграції. Типи 
міжнародної економічної інтеграції. Ефекти міжнародних інтеграційних процесів: 
макроекономічний, динамічні тощо.

Тема 8. Парадигма економічної глобалізації
Суть економічної глобалізації. Форми прояву економічної глобалізації. Теорії 

поведінки національних економік в глобальному середовищі. Теорії та моделі 
міжнародної економічної глобалізації. Теорія стійкого, сталого глобального розвитку. 
Новий економічний порядок. Цивілізаційні теорії сучасного глобалізованого світу.
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Модуль № 3 «Курсова робота»
Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломного проекту 

(роботи) майбутнього фахівця з міжнародних економічних відносин.
Конкретна мета КР міститься в оволодінні методологією дослідження МЕВ, 

дослідженні концептуальних основ теорії міжнародних економічних відносин, засвоєнні 
особливостей процесів сучасної економічної інтеграції та глобалізації світового 
господарства, а також особливостей сучасного міжнародного поділу праці та його ролі у 
розвитку МЕВ.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Структура навчальної дисципліни (тематичний план)
№

пор. Назва теми
Обсяг навчальних занять

(год.)
Усього Лекції Практ. СРС

1 2 3 4 5 7
Модуль №1 «Концептуальні основи теорії міжнародних економічних відносин»

1.1 Значення, предмет та особливості наукового 
пізнання курсу «Теорія міжнародних економічних 
відносин»

3 2 - 1

1.2 Поняття міжнародної економічної системи, її 
структура та закономірності розвитку 6 2 2 2

1.3 Міжнародний поділ праці -  як основа системи 
міжнародних економічних відносин 3 2 - 1

1.4 Теоретичні засади аналізу міжнародного обміну. 
Класичні теорії зовнішньої торгівлі 6 2 2 2

1.5 Неокласичні теорії міжнародної торгівлі 3 2 - 1
1.6 Альтернативні теорії міжнародної торгівлі 6 2 2 2
1.7 Міжнародна валютна система. 3 2 - 1
1.8 Економіко-теоретичні основи платіжного балансу 4,5 2 1 1,5
2.9 Модульна контрольна робота №1 3 - 1 2

Усього за модулем № 1 37,5 16 8 13,5
Модуль № 2 «Теоретичні дослідження економічної інтеграції та глобалізації

світогосподарських процесів»
2.1 Теорії міжнародного виробництва 3 2 - 1
2.2 Теоретичні основи міжнародного інвестування. 6 2 2 2
2.3 Концепції суті і діяльності транснаціональних 

корпорацій 3 2 - 1

2.4 Стратегія розвитку та ринкової поведінки ТНК 6 2 2 2
2.5 Базові моделі входження ТНК на міжнародні 

ринки 3 2 - 1

2.6 Еволюція основних концепцій міжнародної 
міграції робочої сили 6 2 2 2

2.7 Теоретичні засади процесів міжнародної 
економічної інтеграції 3 2 - 1

2.8 Парадигма економічної глобалізації 4,5 2 1 1,5
2.9 Модульна контрольна робота № 2 3 - 1 2

Усього за модулем № 2 37,5 16 8 13,5
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Модуль № 3 «Курсова робота»

3.1 Теоретичні засади аналізу системи 
міжнародних економічних відносин 30 - - зо

Усього за модулем № 3 ЗО - - зо
Усього за навчальною дисципліною 105 32 16 57

2.2. Курсова робота
Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у шостому семестрі, відповідно до 

затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та 
поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього 
навчального матеріалу дисципліни в області дослідження процесів, що відбуваються в 
системі міжнародних економічних відносин.

Для успішного виконання КР студент повинен володіти науковим категоріальним 
апаратом, методами наукового дослідження міжнародних економічних відносин.

Студент повинен вміти розробляти план і програму дослідження; реферувати 
спеціальну літературу з міжнародних економічних відносин; збирати і опрацьовувати 
інформаційні матеріали; формувати власну думку і робити наукові узагальнення.

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивідуальному 
порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання КР -  до ЗО 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
3.1.1. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / С.В. Сіденко, О.М. Іваницька, О.В. 

Кузнецов та інші. -  К : НАУ, 2015 -  468 с.
3.1.2. 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.
3.1.3. Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин / 

Керівник авт. кол. Філіпенко А. С. -  К.: Либідь, 2008.
3.1.4. 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 .1.5. Теорії міжнародного бізнесу : підручник для студентів економічних спеціальностей 

вищих навчальних закладів / О. Рогач. -  К. : ВГТЦ "Київський університет", 2018. -  
687 с.

3.1.6., 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.

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

Допоміжна література
3.1.8. Білорус О.Г. Економічна глобалістика: Світ-система глобалізму / О.Г. Білорус - К : 

Ун-т «Україна, 2016 -  536 с.
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3.1.9. Козак JI. С. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посіб. для студентів 
ВНЗ / JI. С. Козак, О. В. Федорук; Нац. трансп. ун-т. - Київ: НТУ, 2016. - 210 с.

3.1.10. Міжнародна економіка : підручник / Д. Г.Лук’яненко, АМ.Поручник, Я. М. 
Столярчук. -  К: КНЕУ, 2014. -  762 с.

3.1.11. 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.

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

. 3.1.13. 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.

3.2.Інформаційні ресурси в інтернеті
3.2.1. Світова організація торгівлі: http://www.wto.org (англ.):
3.2.2. Сайт ООН: http://www.un.org/mssian (рос.4);
3.2.3. Сайт МВФ: www.imf.org :
3.2.4. Сайт Світового банку: www.worldbank.org;
3.2.5. Сайт ЮНКТАД. www.unctad.org.
3.2.6. Сайт Європейської політики сусідства: 

http:// ес. europa. eu/world/enp/index__en. htm (англ.);
3.2.7. Представництво Європейської Комісії в Україні: 

/http://www.delukr.ес.europa.еи/ (укр.. англ.);
3.2.8. Євробюлетень (інформаційний бюлетень Представництва Європейської Комісії в 

Україні): http;//www.delukr.ес.europa.eu/page962 html (укр.);
3.2.9. Рада Європи: http://www.coe.int (англ.)
3.2.10. Бюро інформації Ради Європи в Україні: http://www.coe.kiev.ua/ (укр.);
3.2.11. https://www.coursera.org/learn/r-programming/
3.2.12. http://prometheus.org.ua/dataanalvsis/

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА
ВМІНЬ

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 Мах кількість балів

Денна форма навчанш

Вид
{ навчальної роботи Денна форма навчання

6 семестр

Модуль № 1 «Концептуальні основи теорії 
міжнародних економічних відносин»

Модуль № 2 «Теоретичні дослідження 
економічної інтеграції та глобалізації 

світогосподарських процесів»
Вид навчальної роботи бали Вид навчальної роботи бали

Робота на практичному 
занятті 15 Робота на практичному 

занятті 15

http://www.wto.org
http://www.un.org/mssian
http://www.imf.org
http://www.worldbank.org
http://www.unctad.org
http://www.delukr.%d0%b5%d1%81.europa.%d0%b5%d0%b8/
http://www.coe.int
http://www.coe.kiev.ua/
https://www.coursera.org/learn/r-programming/
http://prometheus.org.ua/dataanalvsis/
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Виступ на практичному 
занятті з презентацією на 

задану тему
10

Виступ на практичному 
занятті з презентацією на 

задану тему
10

Виконання тестових завдань
Я •

9 Виконання тестових завдань 9

Для допуску до виконання модульної контрольної 
роботи №1 студент має набрати не менше 21 

баліе

Для допуску до виконання модульної контрольної 
роботи №2 студент має набрати не менше 21 

баліе

Виконання модульної 
контрольної роботи №1 10 - Виконання модульної 

контрольної роботи №2 10
. Усього за модулем №1 44 Усього за модулем № 2 44

Усього за модулями №1, №2 88
Семестровий екзамен 12

Усього за дисципліною 100
продовження Таблиці 4.1

Модуль №2 «Курсова робота»
Ний НЯЯЧЯ ТТКМПІ ТЇП̂ГУТТЛ Мах кількість балівпсів чсишпиі UUUU 1 F1

Виконання курсової роботи 60
Захист курсової роботи 40

Виконання та захист курсової роботи 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 модульна рейтингова оцінка, отримана студентом за результатами 
виконання та захисту курсового проекту/роботи, крім відомості модульного контролю, 
заноситься також до навчальної картки, залікової книжки та Додатку до диплома, 
наприклад, так: 92/Відм./Л, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/3adoe./D, 65/3adoe./E тощо.

4.7. 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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(Ф 03.02-01)
АРКУ]Ш ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

№
прим

Куди
передано

(підрозділ)
Дата

видачі П І.Б. отримувача Підпис
отримуюча Примітки

У 0УРЗ.Л/ sL/c. jtca $чі Q / u / ,  -

& / Я  Зі 04. <93
/  с/ —

я & Л
. . .  . . . .  f

(Ф 03.02-02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№
пор. Прізвище ім'я по-батькові

Підпис
ознайомленої

особи

Дата
ознайом

лення
Примітки

(Ф 03.02-04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ____________

№
пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 

адекватності

(Ф 03.02-03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№
зміни

№ листа (сторінки) Підпис 
особи, яка 

внесла зміну

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо
ваного

(Ф 03.02 -  32)
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН

Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата
Розробник
Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено


