
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

  Мета курсу – формування системи теоретичних знань і практичних навичок в 
поглибленому освоєнні загальних закономірностей розвитку міжнародної економіки; 
вивчення особливостей основних форм міжнародних економічних відносин. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Міжнародні економічні відносини» в 
структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з «Історія міжнародних відносин», 
«Міжнародні відносини та світова політика», «Теорія держави і права», вона інтегрується з 
вивченням «Теорія міжнародних відносин», «Регіональні підсистеми міжнародних 
відносин», «Міжнародні організації». 

Вивчення дисципліни формує засади для подальшого вивчення студентом  
«Міжнародна інформація», «Зовнішня політика України», «Міжнародне публічне право». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність аналізувати вплив світової економіки, міжнародного права та 
внутрішньої політики на структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої 
політики держав; здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у світі та на 
Європейському континенті, та місце в них України; здатність аналізувати природу та 
еволюцію міжнародних організацій, їх місця у системі міжнародних відносин, основних 
форм та перспектив співпраці України з ними; здобуття знань і розумінь поглибленого рівня 
теорії міжнародних економічних відносин; здатність використовувати основну термінологію 
міжнародних економічних відносин; здатність застосовувати основні знання в своїй 
практичній діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, еволюцію, стан 

теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також природу та 
джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших учасників міжнародних 
відносин; природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним 
акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій політиці;  природу та 
механізми міжнародних комунікацій; природу та характер взаємодій окремих країн та 
регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях; принципи і закони розвитку 
міжнародних економічних відносин; форми, методи і механізми регулювання міжнародної 
торгівлі; процеси міжнародного поділу праці, спеціалізацію та кооперування; процеси 
міграції робочої сили та руху капіталу. 

уміти: збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан 
міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, регіональних систем, 
міжнародних комунікацій; досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального 
розвитку, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних 
політичних, економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та 
міждисциплінарних підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні 
рекомендації. розуміти та застосовувати для розв’язання складних спеціалізованих задач 
міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій чинне законодавство, 
міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні 
умови тощо; розуміти суть міжнародних економічних відносин, взаємозв'язки їх форм, 
суб'єктів та рівнів; аналізувати і оцінювати економічне, політико-правове, соціально-
культурне середовище та інфраструктуру міжнародних економічних відносин. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Міжнародні економічні відносини та світова економіка в системі світового 

господарства. Міжнародна торгівля товарами та послугами. Предмет і специфіка 
дисципліни “Міжнародні економічні відносини”. Сучасне світове господарство. 
Міжнародний поділ праці. Класичні ті неокласичні теорії міжнародної торгівлі. 
Альтернативні теорії міжнародної торгівлі. Зовнішня торгівля. Світовий ринок товарів. 
Світовий ринок послуг.  

Міжнародний рух чинників виробництва. Міжнародний рух капіталу. Міграція 
робочої сили в світовому господарстві. Міжнародні науково-технічні зв’язки. Міжнародні 
валютно-фінансові і кредитні відносини.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 135 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних навчальних занять і 75 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
Викладач – Мхітарян Олена Євгенівна, канд.ек.наук, доцент кафедри економіки, 

підприємництва, менеджменту. 
 


