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Опис навчальної дисципліни 

 

«Світова економіка та міжнародні економічні відносини» є обов’язковою 

освітньою компонентою навчального плану, циклу дисциплін професійної та 

практичної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців у сфері дипломатії та 

міжнародних відносин. 

Мета: формування у студентів системи спеціальних знань з проблем стану і 

розвитку світової економіки та набуття практичних навичок в освоєнні загальних 

закономірностей розвитку міжнародної економіки, вивченні особливостей основних 

форм міжнародних економічних відносин для фундаментальної й спеціальної освіти 

за фахом. 

Завдання: формування у студентів компетентності щодо: 

 функціональної структури світової економіки; 

 основних тенденцій розвитку, та проблем світової економічної рівноваги; 

 особливості сучасної економічної глобалізації та транснаціоналізації;  

 ринкових основ, галузевої структури та головних суб’єктів світової економіки;  

 глобальних проблем та економічної політики окремих груп країн; 

 розуміння суті МЕВ, взаємозв'язків їх форм, суб'єктів та рівнів, принципів і 

законів розвитку МЕВ; 

 форм, методів і механізмів регулювання міжнародної торгівлі; 

 процесів міжнародного поділу праці, спеціалізації та кооперування, процесів 

міграції робочої сили та руху капіталу; 

 одержання знань з основних питань та проблем функціонування світової 

валютної системи, методології міжнародних розрахунків; 

Київський національний 

університет культури і мистецтв 



 напрямків міжнародного науково-технічного обміну, методів бізнес-

інжинірингу, системних інновацій; 

 сучасних процесів трансформації та глобалізації; 

 вміння використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній 

діяльності України, враховуючи тенденції і перспективи розвитку 

міжнародних економічних відносин. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є складна система національних 

господарств, яка розвивається циклічно за законами ринку на основі міжнародного 

розподілу праці і відповідних міжнародних угод та дослідження закономірностей та 

тенденцій взаємодії суб’єктів міжнародної економічної діяльності, взаємопов’язаних 

системою МЕВ. 

Студент повинен знати: 

 предмет теорії світової економіки і відповідний понятійний апарат; 

 історію формування світової економіки, чинники і закономірності розвитку 

національних економік та взаємодії їх між собою на різних рівнях управління; 

 основні методи дослідження світової економіки, як цілісної системи; 

 принципи розподілу країн на групи згідно ступеня їх розвитку і географічної 

диференціації, особливості інтеграційних процесів у різних регіонах світу; 

 особливості розвитку процесів глобалізації і регіональної інтеграції в рамках 

світової економіки, форми і зміст діяльності міжнародних економічних 

організацій; 

 законодавство, що регулює зовнішньоекономічну діяльність країни і суміжні 

законодавчі акти; 

 предмет теорії міжнародних економічних відносин; 

 сутність міжнародних економічних відносин, їх значення та еволюцію, 

чинники і рівні розвитку, особливості їх економічних законів, 

закономірностей та принципів у сфері міжнародних відносин; 

 понятійний апарат світової господарської практики; 

 основні проблеми функціонування міжнародної економіки; 

 форми міжнародних економічних відносин, особливості розвитку 

інтеграційних процесів та діяльність міжнародних організацій; 

 законодавство, що регулює міжнародні економічні відносини та суміжні 

законодавчі акти. 

Студент повинен вміти: 

 володіти теоретичними поняттями і категоріями; 

 знаходити необхідну літературу для поповнення знань; 

 творчо аналізувати стан світової економіки та місце України у міжнародних 

коопераційних зв’язках та на світових ринках товарів і послуг; 

 використовувати одержані знання, виходячи з цілей інтеграції України до 

сучасної системи світових господарських зв’язків; 

 обґрунтовувати рішення у сфері зовнішньоекономічної діяльності України; 

 аналізувати і оцінювати середовище МЕВ; 

 визначити форми, методи та механізми регулювання МЕВ; 

 володіти теоретичними поняттями і категоріями; 

 знаходити необхідну літературу для поповнення знань; 



 творчо аналізувати стан міжнародних економічних відносин, виявляти 

проблеми і тенденції їх розвитку; 

 використовувати одержані знання, виходячи з цілей інтеграції України до 

сучасної системи світових господарських зв’язків; 

 обґрунтовувати рішення у сфері міжнародних економічних зв’язків. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА. ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТІ КРАЇНИ 

Тема 1.1. Світова економічна система: етапи формування та показники розвитку. 

Тема 1.2. Національні економіки та їх взаємодія. 

Тема 1.3. Сучасний розвиток постіндустріальних країн. 

Тема 1.4. Особливості інтеграційного розвитку ЄС. 

Розділ 2. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ ТРАНЗИТИВНИХ КРАЇН 

Тема 2.1. Особливості економічної системи КНР, Росії та країн Азії. 

Тема 2.2. Економічні реформи країн ЦСЄ. 

Тема 2.3. Країни Латинської Америки в системі світового господарства. 

Тема 2.4. Економічний розвиток країн Африки. 

Розділ 3. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ 

СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

Тема 3.1. Міжнародна економічна система. Еволюція МЕВ. 

Тема 3.2. Закони і принципи розвитку світового господарства і МЕВ. 

Тема 3.3. Глобалізація як об’єктивний процес розвитку МЕВ. 

Тема 3.4. Міжнародна регіональна інтеграція. 

Тема 3.5. Транснаціоналізація світового господарства. 

Тема 3.6. Міжнародні економічні організації в системі МЕВ. 

Розділ 4. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

Тема 4.1. Міжнародна торгівля товарами та послугами. 

Тема 4.2. Міжнародна торгова політика. 

Тема 4.3. Міжнародна трудова міграція та світовий ринок праці. 

Тема 4.4. Світова валютна система. 

Тема 4.5. Міжнародний рух капіталу та міжнародні кредитні відносини. 

Тема 4.6. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс. 

Тема 4.7. Обмін технологіями в міжнародному економічному середовищі. 

Тема 4.8. Місце України у світовому економічному просторі. 

 

Технічне і програмне забезпечення 

 

Методи, методики та технології – загальнонаукові та спеціальні методи та 

методики, аналіз і синтез, індукція і дедукція, методики оцінки й аналізу процесів у 

міжнародних відносинах, суспільних комунікаціях та регіональних студіях, методи 

та методики пошуку й оброблення інформації, методи експертного оцінювання 

ефективності зовнішньої політики та міжнародних комунікацій. Інструменти та 

обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи 

(інформаційно-комунікаційні, інформаційно-пошукові, інформаційно-аналітичні) та 



спеціалізоване програмне забезпечення, що застосовується у дослідженні та аналізі 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та у регіональних студіях. 

Персональний комп’ютер, з підключенням до Інтернет для: комунікації та 

опитувань. Використання електронної пошти для контролю отриманих завдань, 

виконаних студентами в ході самостійної роботи та проходження поточного 

контролю. Використання веб-ресурсів навчальних дисциплін КНУКІМ 

(https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=2052), веб-середовища 

дистанційного навчання КНУКІМ як системно організованої сукупності веб-

ресурсів навчальних дисциплін, програмного забезпечення управління веб-

ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів дистанційного навчання та управління 

дистанційним навчанням; інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного 

навчання як технологій створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-

ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також 

забезпечення організації і супроводу навчального процесу за допомогою 

спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-

комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету та ЗУМ. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою навчальної дисципліни: 

1. Ревенко А. Д. Міжнародна економічна система: тенденції і виклики 

сучасності. Cхід : аналіт.-інформ. журн. 2018. № 2 (154). С. 38-47. 

2. Ревенко А. Д. Економічний ефект Brexit: хто матиме сильнішу переговірну 

позицію? Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти : зб. наук. пр. 

2019. Вип. 3. С. 121-130.  

3. Ревенко А. Д. Інтеграція чи дезінтеграція: уроки реформування Єврозони. 

Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти : зб. наук. пр. 2019. 

Вип. 4. С. 104-114. 

4. Ревенко А. Д. Індетермінізм й сповільнення зростання світової економіки та 

їхні наслідки для глобального розвитку на сучасному етапі. Міжнародні 

відносини: теоретико-практичні аспекти : зб. наук. пр. 2020. Вип.6. С. 91-

106. 

5. Revenko, A., Rybak, S., & Karasova, N. The disintegration challenge of reforming 

the Eurozone. Linguistics and Culture Review. 2021. 5 (S4). p. 1886–1894. 

 

Основна література: 

1. Амеліна І. В., Попова Т. Л., Владимиров С. В. Міжнароді економічні 

відносини : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури. 2013. 256 с. 

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка. – Кн. 1 / за ред. С. 

Панчишина і П. Островерха. Київ : Знання, 2020. – 723 с. 

3. Гурова І. П. Світова економіка: Підручник. Мінск : Омега-Л, 2007. 393 с.  

4. Діброва Л. В., Кузьменко С. В. Міжнародна економіка : навч. посіб. Київ: 

«Компринт», 2016. 345 с. 

5. Козик В. В., Панкова Л. А., Даниленко Н. Б. Міжнародна економіка та 

міжнародні економічні відносини. Київ : Знання, 2011. 470 c. 

6. Ломакин В. К. Мировая экономика: Практикум. Москва : Юніті, 2007. 223 с. 



7. Міжнародна економіка: навч. посіб. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. 

Камінська та ін.; за заг. ред. С. М. Макухи. Харків : Право, 2012. 

 

Допоміжна література: 

1. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения. Москва, 2001. 

2. Акопова Е. С. и др. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учеб. пособие. Ростов-на-Дону, 2011. 

3. Бабин Е. П., Исаченко Т. М. Внешнеэкономическая политика : Уч. пособие. 

Москва : Экономика, 2006. 464 с.  

4. Білорус О. Г. Економічна система глобалізму : монографія. Київ : КНЕУ, 2009. 

360 с. 

5. Бобина М. А., Грачев М. В. Международный бизнес. Стратегия альянсов. 

Москва : Справа, 2006. 240 с. 

6. Богатыренко З. С. Международная организация труда. Конвенции, документы, 

материалы. Москва : Справа и Сервис, 2007. 752 с. 

7. Бородулина Л. П., Кудряшова И. А., Юрга В. А. Международные 

экономические организации : уч. пособие. Москва : Экономист, 2005. 304 с.  

8. Бузгалин А., Колганов А. Глоабльный капитал. Москва : Эдиториал УРСС, 

2007. 512 с. 

9. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. Київ : Основи, 2009. 

10. Буров А. С. Конъюктура мировых рынков товаров и услуг : уч. пособие. 

Москва, 2005. 160 с.  

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. International Monetary Fund : веб-сайт. URL: 

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

2. World Bank : веб-сайт. URL: http://www.worldbank.org.  

3. World Investment Report 2020. New York, 2021. 

4. World Trade Organization. Annual Report. New York, 2020-2021.  

5. World Trade Organization : веб-сайт. URL: www.wto.org.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Світова економіка та міжнародні економічні 

відносини» передбачає роботу колективів: 1) в аудиторії 2) з технологіями 

дистанційного навчання в формі комплексу освітніх технологій, включаючи 

психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість 

реалізувати процес дистанційного навчання у КНУКІМ (адреса веб-ресурсів 

навчальних дисциплін КНУКІМ - https://elearn.knukim.edu.ua/login/index.php). 

Головною метою впровадження в КНУКІМ платформи електронного навчання є: 

розширення можливостей доступу до якісних навчальних та методичних матеріалів 

незалежно від форми навчання; змістове наповнення освітньо-інформаційного 

простору Університету; підвищення якості і ефективності освітнього процесу 

шляхом застосування сучасних технологій дистанційного навчання. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання. Усі 

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


письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

Курс «Світова економіка та міжнародні економічні відносини» представляє 

собою систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного 

характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке доступне 

через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших 

доступних користувачеві програмних засобів. Курс має встановлену структуру з 

обов’язковими складовими: 1. Анотація курсу, де вказано, для якої спеціальності 

призначений, курс і семестр викладання, викладач(і). 2.Загальна інформація про 

дисципліну, у якій подано робочу програму, інформація про автора, викладача, 

розклад занять, критерії оцінювання, рекомендовані джерела, глосарій 

(термінологічний словник); Навчально-методичні матеріали з кожного розділу 

(теми): Теоретичні (лекційні) матеріали. Завдання для самостійної роботи студентів. 

Засоби оцінювання знань з теми, розділу. Підсумкова атестація (контрольні 

запитання, тест для самоконтролю, підсумковий тест та/або завдання для 

оцінювання студента). 

Необхідно враховувати специфіку психолого-педагогічних технологій 

дистанційного навчання як систему засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення 

яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості в 

процесі синхронного режиму. Взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання 

(особи, які навчаються (студенти), та особи, які забезпечують навчальний процес за 

дистанційною формою навчання (науково-педагогічні працівники, методисти 

тощо)), під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі 

дистанційного навчання (чат, аудіо-, відео-конференції, соціальні мережі тощо) 

вимагає креативності, лояльності, терпіння і знання системи управління веб-

ресурсами навчальних дисциплін. Тобто сторони такого процесу навчання 

орієнтуються в програмному забезпеченні як для створення, збереження, 

накопичення та передачі веб-ресурсів, так й для забезпеченні авторизованого 

доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-ресурсів. Система управління 

дистанційним навчанням включає програмне забезпечення, призначене для 

організації навчального процесу та контролю за навчанням через Інтернет та/або 

локальну мережу. Доступ до ресурсів Платформи електронного навчання 

персоніфікований. Логін та пароль для входу студенти отримують в деканаті, 

науково-педагогічні працівники – у адміністратора системи. Користувачі 

персонально несуть відповідальність за конфіденційність зберігання паролів. Усі 

електронні курси розміщуються в розділах кафедр, у розділах факультетів 

розміщуються курси загального призначення для усіх студентів факультету. 

Студенти та науково-педагогічні працівники мають доступ лише до тих 

електронних навчальних курсів, на яких вони зареєстровані для участі в освітньому 

процесі. Реєстрація студентів на навчальному курсі здійснюється адміністратором 

системи. Після закінчення навчання на курсі адміністратор відраховує студентів з 

числа його учасників. Під час роботи над завданнями не допустимо порушення 

академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час виконання 



завдання. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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