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Силабус курсу 

Міжнародні економічні відносини ХХІ століття 

Рівень вищої освіти – третій ( освітньо-науковий) 
Дисципліна вибіркового циклу підготовки 

Освітньо-наукова програма «Міжнародні економічні відносини» 
Попередні знання та навички – дисципліни обов’язкового циклу зі спеціальності 
освітньо-наукової програми» Міжнародні економічні відносини» за спеціальністю 
292-міжнародні економічні відносини 
Однорідність аудиторії – неважлива 

Рік навчання: І, Семестр: ІІ 

   Кількість кредитів: 5  Мова викладання: українська  

 

Керівник курсу 

 

Сохацька Олена Миколаївна 
д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина 

Сфера наукових інтересів: економізація міжнародних відносин, міжнародні 

ф’ючерсні ринки, фінансовий інжиніринг, зміни глобального світоустрою та його 

«крихкість», вплив технологічних інновацій Індустрії 4.0.та поведінкової революції 

на  міжнародні економічні відносини, міжнародні конфлікти тощо. 

 

 

Контактна інформація:  sokhatskaolena@gmail.com  

 

 

Опис дисципліни 
 

Дисципліна “Міжнародні економічні відносини ХХІ століття” спрямована на формування у науково- 
педагогічних та наукових кадрів теоретичних знань щодо сучасних форм, особливостей, 
закономірностей та тенденцій розвитку міжнародних економічних відносин на основі вивчення 
закономірностей взаємодії національних економік та міжнародних економічних організацій у сферах 
міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва та формування міжнародної економічної 
політики держав в сучасних умовах глобалізації. Дисципліна орієнтована на формування у здобувачів 
комплексного бачення про структуру та принципи розвитку міжнародних економічних відносин в 
умовах глобалізації та сталого розвитку 
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Структура курсу 
 

Години 
(лек. / сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

3 / 2 1. Глобалізаційні процеси як 
об’єктивна основа розвитку 
сучасних міжнародних 
економічних відносин 

Розуміти сутність процесу глобалізації та 
обгрунтовувати його вплив на розвиток сучасних 
міжнародних економічних відносин 

Дискусія 
щодо 
крихкості  

3 / 2 2. Глобальні проблеми 
сучасності і міжнародні 
економічні відносини 

Вміти пояснювати причини виникнення глобальних 
проблем людства та обгрунтовувати шляхи їх 
подолання через розвиток і удосконалення форм 
сучасних міжнародних відносин  

кейси  
щодо 
«Failed 
state» 

3 / 2 3. Міжнародні економічні 
відносини в умовах сталого 
розвитку 

Знати термінологію, засади і принципи сталого 
розвитку суспільства, обгрунтовувати їх вплив на 
функціонування сучасних форм міжнародних 
економічних відносин. 

Презентаці
я власних 
досліджень  

3 / 2 4. Міжнародна торгівля як 
провідна форма міжнародних 
економічних відносин 

Аналізувати тенденції розвитку сучасної 
міжнародної торгівлі, обгрунтовувати основні 
причини щодо зміни товарної структури в умовах 
глобалізації 

Дискусія 
«Торгівель 
то війни 
сучасності 
у світовій 
економіці»  

3 / 2 5. Міжнародні економічні 
відносини у сфері послуг 

Аналізувати сучасні тенденції розвитку світового 
ринку послуг, обгрунтовувати основні причини щодо 
зміни структури торгівлі послугами в умовах 
глобалізації 

Дискусія 
щодо ролі 
ІТ ірдустрій 

3 / 2 6. Міжнародна інвестиційна 
діяльність і виробниче 
співробітництво 

Опанувати особливості інтенсифікації міжнародної 
інвестиційної і виробничої діяльності, аналізувати 
сучасні форми міжнародної інвестиційної і 
виробничої діяльності, прогнозувати тенденції 
розвитку. 

Презентаці
я власних 
досліджень 

3 / 2 7. Міжнародний ринок праці і 
міграція робочої сили у 
глобалізованому світі 

Виявляти основні причини щодо зміни центрів 
міграції та мігрантів в умовах глобалізації, 
аналізувати сучасні тенденції розвитку 
міжнародного ринку праці і міграції робочої сили  

Дискусія 
щодо 
причин 
міграції 

3 / 2 8. Міжнародні науково-технічні 
відносини 

Опанувати нові форми міжнародних науково-
технічних відносин в умовах глобалізації,  зясувати 
роль НТП на розвиток сучасних міжнародних 
відносин,  

Кейси,  
дискусії 
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3 / 2 9. Міжнародна економічна 
інтеграція 

Аналізувати тенденції та вплив сучасних 
інтеграційних процесів на розвиток і 
функціонування міжнародних економічних відносин 

Кейси,  
дискусії 

3 / 2 10. Інноваційні стратегії 
міжнародного бізнесу в 
умовах інтеграції та 
глобалізації економіки 

Опанувати сучасні інноваційні стратегії 
міжнародного бізнесу та екологізації економіки в 
глобалізації. 

Презентаці
я власних 
досліджень 

 

Літературні джерела  
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9. Офіційний сайт ООН // www.un.org. 
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2-х томах. Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2015. 340 с. 

13. Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин і зовнішньоекономічні зв’язки України : 
колективна монографія / [В.М. Фомішина, А.В. Рибчук, В.В. Зінченко та ін.]; за ред. д.е.н., проф. 
В.М. Фомішиної. Херсон: ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2017.– 340 с. 

14. Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у світове 
господарство: кол. монографія / За ред. І. М. Посохова, П. Г. Перерви, О. Д. Матросова, В. Г. 
Дюжева, В. О. Матросової. Харків : НТУ «ХПІ», 2016. 450 с  

15. Шкарлет С.М. Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилиння 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу проректора з наукової роботи за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).    

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату 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, програма Kahoot). 

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

 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно  10 

Модуль 1 (теми 1-4) – письмова робота   20 

Модуль 2 (теми 5-10) – письмова робота, вирішення кейсів   20 

КПІЗ (теми -1-10) – індивідуальна письмова робота (науковий 
реферат, наукові тези, наукове есе, авторське наукове 
розслідування, відео робота) 

10 

Екзамен (теми 1-10) – тести, завдання, кейси    40 

 
Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

  


