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Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ 

 

Ступінь 

вищої освіти 

 

 

Перший 

(бакалаврський) 

Другий 

(магістерський) 

 

Форма 

навчання 

 

Денна 

Заочна 

 

Навчальний 

рік/семестр 

 

2022-2023, 

ІІ семестр 

Силабус вибіркової дисципліни 

 

Назва навчальної 

дисципліни 

 

Міжнародні економічні відносини 

 

Кафедра 

 

Обліку і аудиту 

 

Освітня програма 

 

Тип дисципліни, 

кількість кредитів та 

годин (лекції/ 

практичні/семінарські/ 

лабораторні 

заняття/самостійна 

робота) 

Тип дисципліни (обов’язкова чи вибіркова): Вибіркова 

Кількість кредитів: 4 

Лекції: 20 год 

Практичні (семінарські) заняття: 10 год 

Лабораторні заняття: 

Самостійна робота: 90 год 
 

Викладач(і) 

відповідальний(і) за 

викладання навчальної 

дисципліни (імена, 

прізвища, наукові 

ступені і звання, адреса 

електронної пошти 

викладача/ів) 

Бачо Роберт Йосипович,  
доктор економічних наук, професор,  завідувач кафедри обліку і 
аудиту. Досвід роботи - більш 12 років. Автор більш 150 наукових та 
навчально-методичних робіт, у тому числі 8 монографій по 
актуальним проблемам регіональної економіки та ринків фінансових. 
Провідний лектор по дисциплінам: «Економічна теорія», 
«Макроекономіка», «Ринок фінансових послуг», «Міжнародна 
економіка» 
Молнар Грета Тіборівна 

Пререквізити 

навчальної дисципліни 

Бажані базові знання у галузі суспільних наук, економічної теорії. 

Анотація дисципліни, 

мета, завдання та 

очікувані програмні 

результати  навчальної 

дисципліни, загальні та 

фахові компетентності, 

основна тематика 

дисципліни  

Анотація. Важливість курсу визначається сучасними умовами 

розвитку світового господарства та необхідністю інтеграції 

України , як самостійної держави, в світове господарство. Основна 

увага конкретним формам міжнародних економічних відносин, 

розвитку міжнародного економічного співробітництва, проблемам 

міжнародної економічної інтеграції та участі України в цих 

процесах, аналізу можливих шляхів вступу України в світове 

господарство. 

Мета навчальної дисципліни - формування системи знань та 

практичних навичок з міжнародних економічних відносин 

економіки, форм, методів і основного інструментарію міжнародної 

економічної діяльності Для досягнення мети навчальний процес 

спрямовано на вивчення широкого кола загальних питань, 

практики здійснення міжнародної діяльності та проходження 

даних процесів в Україні.  
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Основні завдання навчальної дисципліни: надати студентам 

основи знань з управління персональними фінансами, сформувати 

вміння володіти інструментарієм накопичення, зберігання та 

інвестування грошових коштів, щоб у дорослому житті майбутні 

фахівці вміли самостійно приймати рішення про правильність 

розпорядження заробленими грошовими коштами та були 

фінансово незалежними з належним пасивним доходом у 

майбутньому. 

Очікувані результати навчання: після завершення курсу 

студенти зможуть сформувати наступні уміння та компетентності: 

1. Уміння здійснювати пошук, збирання, обробку (аналіз і 

синтез) інформації в царинах країнознавства та міжнародних 

відносин.  

2. Уміння здійснювати пошук інформаційних джерел різного 

походження, різновидів і на різних носіях, відповідно до потреб 

професійних і дослідницьких завдань.  

3. Уміння обирати з інформаційних потоків найважливішу 

інформацію, оцінювати її за кількісними та якісними 

критеріями.  

4. Уміння використовувати інформаційно-комунікаційні 

технології, здійснювати пошук країнознавчої інформації в 

різноманітних, зокрема іншомовних джерелах.  

5. Уміння визначати загальнонаукову та дисциплінарну 

термінологію та коректно використовувати спеціальний 

понятійний апарат в професійній діяльності та популяризації 

досягнень країнознавства.  

6. Уміння аргументовано оцінювати результати діяльності, як 

чужої так і власної.  

7. Уміння використовувати факти історичного розвитку країн в 

характеристиці сучасних явищ та процесів, що супроводжують 

розвиток країн світу, здійснювати синхронний та діахронний 

порівняльний аналіз міжнародних відносин та країн світу та 

регіонів.  

8. Володіти ґрунтовними знаннями про основи міжнародних 

систем різних типів, основні  

Зміст навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Світове господарство та процеси інтернаціоналізації 

економіки. 
Тема 2. МЕВ в системі світового господарства. Типологія країн 

світу і особливості їх МЕВ 
Тема 3. Середовище міжнародної економічної діяльності 

Тема 4. Глобалізація та економічний розвиток 

Тема 5. Міжнародна економічна інтеграція 

Тема 6. Міжнародна координація МЕВ 

Тема 7. Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі 

Тема 8. Міжнародна торгівля послугами. Транспортні послуги 

Тема 9. Міжнародний кредит як форма міжнародного руху 

капіталів 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою радою ЗУІ 
Протокол № „9” від „23” грудня 2020  р. 

Ф-ДК-РП1 

 

Тема 10. Міжнародне виробниче співробітництво і міжнародні 

інвестиції 
Тема 11. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Світова 

валютна система 

Критерії контролю та 

оцінювання 

результатів навчання 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з 

урахуванням балів, отриманих за поточний контроль, що 

здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, 

практичних, семінарських занять, модульних контрольних робіт і 

оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума - 100 балів, 

мінімальна сума, що дозволяє студенту складати залік - 35 балів) та 

підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі 

семестрового заліку. Більш детальна інформація щодо оцінювання 

наведена в робочій програмі дисципліни. 

Інша інформація про 

дисципліну (технічне та 

програмне 

забезпечення 

дисципліни тощо)  

Обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна:  

― комплект мультимедійного обладнання; 

― комп’ютерний клас з базовим системним програмним 

забезпеченням, з пакетом програмних засобів офісного 

призначення (у першу чергу, розширений пакет Excel) та 

необмеженим відкритим доступом до Інтернет-мережі. 

Рекомендовані джерела 

(основна та допоміжна 

література), електронні 

інформаційні ресурси 

Основна література: 

1. Козак Ю. Г., Заєць М. А. Міжнародні економічні відносини. 

Навч. посібник. – Одеса - «ТОВ.ПЛУТОН », 2016. – 352 с.  

2. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини 

: навч. посібник / Т.В. Шталь [та ін.]. – Харків : «Видавництво 

«Форт», 2015. – 364 с. \ 

3. Міжнародні економічні відносини: підручник / за ред. А. П. 

Голікова, О. А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 

464 с.  

4. Козак Ю. Г., Ковалевський Ю. В. Економіка зарубіжних 

країн: Навч. посібник. Видання 4-е, перероб. та доп. – Київ: «Центр 

учбової літератури», 2013, 292 с.  

Світова економіка : підручник / за ред. А. П. Голікова, О. А. 

Довгаль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 268 с. 

 

Допоміжна література: 

5. Economics for investment decision makers: micro, macro, and 

international economics / Christopher D. Piros and Jerald E. Pinto, 

editors. (CFA institute investment series). - John Wiley & Sons, Inc., 

Hoboken, New Jersey. USA. – 2013. – 807 p.  

6. Киреев А. П. Международная экономика. Международная 

микроэкономика: движение товаров и факторов производства. 

Учебное пособие. / А. П. Киреев. – в 2-х частях. – Ч.1. – М.: 

Международные отношения, 2010. – 416 с.  

7. 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 : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 

– 612 с.  

Транснаціональні корпорації/ І.О. Давидова, К.Ю. Величко, О.І. 

Печенка– Харків: Видавництво «Форт», 2018. – 175с. 
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Інформаційні ресурси в мережі Інтернет  

1. Бази статиcтичної інформації даних та публікацій ООН - 

www.un.org/ru/databases/ -  

2. Всесвітній банк – www.worldbank.org  

3. Всесвітня торгівельна організація – www.wto.org  

4. Державний комітет статистики України – www.ukrstat.gov.ua  

5. Європейська асоціація вільної торгівлі - http://www.efta.int/  

6. Організація економічної співпраці та розвитку – www.oecd.org  

7. Організація об’єднаних націй – www.un.org  

8. CFA Institute Publications https://www.cfainstitute.org/  

9. Статистичні дані Міжнародного Валютного Фонду. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.imf.org/external/index.htm  

10. Офіційний сайт міжнародного інвестиційно-аналітичного 

агентства Bloomberg [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.bloomberg.com  

11. Офіційний сайт національного аналітичного агентства 

VoxUkraine [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://voxukraine.org/uk/ 

 

Законодавство України:  

Офіційний сайт законодавства України: www.zakon.rada.gov.ua 
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