
Навчальна дисципліна «Міжнародні економічні відносини»
  

належить до циклу професійно-

практичної підготовки. 

Предмет навчальної дисципліни: система організаційно-економічних взаємовідносин суб’єктів 

господарювання в процесі реалізації та розвитку міжнародної економічної діяльності.  

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна базується на базових знаннях з наступних курсів: 

економічна теорія, міжнародна економіка, економіка підприємства, основи менеджменту, фінанси. А 

також виступає вагомим підґрунтям для вивчення таких дисциплін: міжнародна торгівля, управління 

міжнародними організаціями, міжнародні валютні відносини та валютно-кредитні розрахунки, 

міжнародна економічна інтеграція. 

 

Метою навчальної дисципліни є формування системи знань з міжнародних економічних 

відносин, умов, форм, методів і основного інструментарію міжнародної економічної діяльності, 

також набуття студентами широких знань про соціально-економічні проблеми світового 

господарства, про закономірності розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, вивчення теоретичних 

основ світової економіки, специфіки формування, особливостей та тенденцій сучасного її розвитку.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння кредитного модуля 

мають продемонструвати такі результати навчання: 

знання : 

- економічних законів та категорій, що пов’язані з міжнародною економічною діяльністю 

країн, підприємств чи окремих субєктів господарювання; 

- основних ознак сучасної ринкової економіки та особливості диференціації держав залежно 

від їх рівнів розвитку; 

- сучасного стану української економіки в контексті міжнародної торгівлі, міжнародної 

економічної інтеграції та взаємодії із міжнародними валютно-фінансовими організаціями. 

уміння: 

- визначення сутності й тенденцій інтернаціональної економіки; 

- дослідження форм, методів, суб`єктів і рівнів міжнародної економічної діяльності, 

принципів і середовища її розвитку, практики здійснення і механізмів регулювання; 

-  оцінювання світогосподарських явищ і процесів у контексті національних інтересів 

України. 

Зміст навчальної дисципліни 

Розділ 1. Теоретичні засади та форми розвитку міжнародних економічних відносин 

Тема 1. Вступ до курсу 

Тема 2. Світове господарство та особливості його розвитку 
Тема 3. Еволюційні підходи формування та середовище міжнародних економічних відносин 

Тема 4. Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва  

Тема 5.  Торгівля товарами та послугами у міжнародних економічних відносинах 

Тема 6. Інвестиції та кредитування у міжнародних економічних відносинах 

Тема 7. Міжнародна трудова міграція на світовому ринку праці 

Тема 8. Міжнародні науково-технічні відносини 

Розділ 2. Валютно-фінансові та інституціональні засади розвитку міжнародних 

економічних відносин в умовах глобалізації та міжнародної економічної інтеграції 

Тема 9. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини 

Тема 10. Міжнародна економічна інтеграція 

Тема 12. Економічна єдність світу і глобальні проблеми міжнародних економічних відносин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Международные экономические отношения» относится к циклу 

профессионально-практической подготовки. 

Предмет учебной дисциплины: система организационно-экономических взаимоотношений 

субъектов хозяйствования в процессе реализации и развития международной экономической 

деятельности. 

Междисциплинарные связи. Дисциплина базируется на базовых знаниях из следующих 

курсов: экономическая теория, международная экономика, экономика предприятия, основы 

менеджмента, финансы. А также выступает весомым основанием для изучения таких дисциплин: 

международная торговля, управление международными организациями, международные валютные 

отношения и валютно-кредитные расчеты, международная экономическая интеграция. 

 

Целью учебной дисциплины является формирование системы знаний по международным 

экономическим отношениям, условий, форм, методов и основного инструментария международной 

экономической деятельности, также приобретение студентами широких знаний о социально-

экономических проблем мирового хозяйства, о закономерностях развития внешнеэкономических 

связей, изучение теоретических основ мировой экономики, специфики формирования, особенностей 

и тенденций современного ее развития. 

Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты после усвоения 

кредитного модуля должны продемонстрировать такие результаты обучения: 

знания: 

- экономических законов и категорий, связанных с международной экономической 

деятельностью стран, предприятий или отдельных субъектов хозяйствования; 

- основных признаков современной рыночной экономики и особенности дифференциации 

государств в зависимости от их уровней развития; 

- современного состояния украинской экономики в контексте международной торговли, 

международной экономической интеграции и взаимодействия с международными валютно-

финансовыми организациями. 

умения: 

- определение сущности и тенденций международной экономики; 

- исследование форм, методов, субъектов и уровней международной экономической 

деятельности, принципов и среды его развития, практики осуществления и механизмов 

регулирования; 

- оценка мирохозяйственных явлений и процессов в контексте национальных интересов 

Украины. 

 

Содержание учебной дисциплины 

1. Теоретические основы и формы развития международных экономических отношений 

Тема 1. Введение в курс 

Тема 2. Мировое хозяйство и особенности его развития 

Тема 3. Эволюционные подходы формирования и среда международных экономических 

отношений 

 Тема 4. Международное разделение труда и кооперация производства 

Тема 5. Торговля товарами и услугами в международных экономических отношениях 

Тема 6. Инвестиции и кредитование в международных экономических отношениях 

Тема 7. Международная трудовая миграция на мировом рынке труда 

Тема 8. Международные научно-технические отношения 

2. Валютно-финансовые и институциональные основы развития международных 

экономических отношений в условиях глобализации и международной экономической 

интеграции 

Тема 9. Мировая валютная система и международные валютно-финансовые отношения 

Тема 10. Международная экономическая интеграция 

Тема 12. Экономическая единство мира и глобальные проблемы международных 

экономических отношений 

 

 



Discipline "International economic relations" refers to the cycle vocational and practical training. 

Subject of the course: the system of organizational and economic relations between entities in the 

implementation and development of international economic activity. 

Interdisciplinary connections. The course is based on basic knowledge of the following courses: 

economics, international economics, business economics, basic management, finance. And acts as an 

important basis for the study of such subjects: international trade, international organization management, 

international monetary relations and monetary payments, international economic integration. 

 

The aim of the course is to develop knowledge system of international economic relations, 

conditions, forms, methods and basic tools of international economic activity, students also acquiring 

extensive knowledge on the socio-economic problems of the world economy, the patterns of development of 

foreign economic relations, the study of the theoretical foundations of the world economy , specific 

formation, characteristics and trends of modern development. 

Requires educational and professional program students after mastering credit module should 

demonstrate the following learning outcomes: 

knowledge : 

- Economic laws and categories related to the international economic activity of countries, companies 

or individual economic subjects; 

- The main features of a modern market economy and specific differentiation of countries according to 

their levels of development; 

- The current state of Ukrainian economy in the context of international trade, international economic 

integration and cooperation with the international monetary and financial organizations. 

the ability to: 

- Determining the nature and trends of international economy; 

- Research forms, methods, subjects and levels of international economic activity, the environment and 

the principles of its development, implementation practices and regulatory mechanisms; 

- Assessment of global economic phenomena and processes in the context of national interests of 

Ukraine. 

 

Contents of the course 

Section 1. Theoretical principles and forms of international economic relations 

Topic 1. Introduction to the course 

Topic 2. World economy and especially its development 

Topic 3. Evolutionary approaches formation and environment of international economic relations 

Topic 4 international division of labor and cooperation of production 

Topic 5. Trade in goods and services in international economic relations 

Topic 6. Investment and lending in international economic relations 

Topic 7. International labor migration in the global job market 

Topic 8. International scientific-technical relations 

Section 2. Monetary and financial and institutional foundations of international economic 

relations in the context of globalization and international economic integration 

Topic 9. World Monetary System and international monetary and financial relations 

Topic 10. International economic integration 

Topic 12. The economic unity of the world and global problems of international economic relations 


