
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

Мета курсу – формування системи теоретичних і прикладних знань у сфері 
міжнародних економічних відносин на основі розуміння системи різноманітних 
господарських (науково-технічних, виробничих, комерційних, валютно-фінансових) 
зв’язків національних економік різних країн, що ґрунтується на міжнародному поділі 
праці. 

Дисципліна «Міжнародні економічні відносини» в структурно-логічній схемі 
базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», 
«Мікроекономіка і макроекономіка», «Світова економіка», «Економіка 
підприємства», вона інтегрується з вивченням дисципліни «Підприємництво і малий 
бізнес». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом 
дисципліни «Менеджмент і маркетинг». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній 
області, здатність проводити пошук та опрацювання інформації з різних джерел та 
здійснювати її аналізування, а також здатність до адаптації та дії в новій ситуації, 
здатність ефективно використовувати на практиці різні теорії в області навчання та 
формування міжнародних економічних відносин. 

Програмні результати навчання: 
знати: сутність, структуру, механізм функціонування міжнародних економічних 
відносин, їх суб’єктів; класифікацію вільних економічних зон та особливості їх 
діяльності в країнах світу; показники міжнародного поділу праці, міжнародної 
торгівлі та тенденції їх розвитку; методи регулювання міжнародних торговельних 
відносин; роль міжнародних організацій, ТНК і ТНБ в розвитку сучасного світового 
господарства; особливості розвитку науково-технічного обміну, міжнародного руху 
капіталів, міграції робочої сили та інтеграційних процесів в міжнародних 
економічних відносинах. 
вміти: оцінювати перспективи глобалізації як новітнього етапу соціально-
економічних перетворень, розуміти сутність, структуру, механізм функціонування 
міжнародних економічних відносин, їх суб’єктів; класифікацію вільних економічних 
зон та особливості їх діяльності в країнах світу; показники міжнародного поділу 
праці, міжнародної торгівлі та тенденції їх розвитку; методи регулювання 
міжнародних торговельних відносин; роль міжнародних організацій, ТНК і ТНБ в 
розвитку сучасного світового господарства; особливості розвитку науково-
технічного обміну, міжнародного руху капіталів, міграції робочої сили та 
інтеграційних процесів в міжнародних економічних відносинах. 
володіти: методами кількісного вимірювання масових явищ і процесів у світовій 
економіці, процедур збору статистичної інформації, виявлення тенденцій розвитку і 
взаємозв’язків у світовій економіці. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Предмет і завдання дисципліни «МЕВ». Предмет, та завдання курсу 

міжнародних економічних відносин. Сутність категорії міжнародні економічні 
відносин. Рівні, форми, об’єкти і суб’єкти міжнародних економічних відносин. 
Особливості розвитку міжнародних економічних відносин на сучасному етапі. 
Світове господарство та особливості його розвитку. Світове господарство: основні 
поняття. Характерні риси структури світового господарства. Сучасне світове 
господарство і його особливості. Глобальні проблеми світового господарства. 



Еволюційні періоди формування МЕВ. Основні періоди розвитку МЕВ. Особливості 
сучасного етапу розвитку МЕВ. Міжнародний поділ праці і інвестиційна діяльність в 
системі МЕВ. Міжнародний поділ праці (МПП) та кооперація виробництва. Сутність 
міжнародного поділу праці та фактори, що впливають на його розвиток.  Теорії 
розвитку міжнародного поділу праці, його показники. Міжнародна спеціалізація та 
кооперування виробництва. Міжнародна торгівля як провідна форма МЕВ1. Основні 
концепції міжнародної торгівлі.  Міжнародна торгівля в системі МЕВ, її динаміка та 
структура. Зовнішньоторговельна політика країни, її різновиди. Особливості та 
тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами. Методи регулювання 
торговельних відносин країн світу, їх характеристика. Міжнародні економічні 
відносини у сфері послуг. Значення світового ринку послуг, передумови його 
формування. Туристичні послуги на світовому ринку. Франчайзинг у системі 
міжнародних послуг. Регулювання МЕВ у сфері послуг. Міжнародний науково-
технічний обмін. Зміст і місце міжнародного передавання технологій у сучасних 
МЕВ. Форми міжнародного передавання технологій, їх характеристика. Правова 
охорона винаходів та її облік в міжнародному співробітництві. Міжнародні 
економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництві і 
регулюванні МЕВ. Поняття «міжнародні економічні організації» (MEO). Економічна 
діяльність ООН, її рівні. Система головних органів ООН. Банк міжнародних 
розрахунків (БМР) у системі регулювання валютно-кредитних відносин. 
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), особливості його діяльності. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 135 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних занять і 75 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 
 


