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Опис

Міжнародні економічні відносини
факультет міжнародних економічних відносин та
туристичного бізнесу, 3 курс.

Довгаль О. А., доктор економічних наук, професор,
професор кафедри міжнародних економічних відносин
ХНУ імені В. Н. Каразіна;
Макарчук К.О., кандидат економічних наук, старший
викладач кафедри міжнародних економічних відносин ХНУ
імені В. Н. Каразіна
З метою поліпшення засвоєння навчального матеріалу
курсу студентам необхідні теоретичні знання і практичні
навички в області економічної теорії, світової економіки,
національної економіки, міжнародних фінансів
Мета дисципліни.
формування системи спеціальних знань з проблем розвитку та
сучасного стану міжнародних економічних відносин (МЕВ)
для фундаментальної та спеціальної економічної освіти та для
практичної діяльності у сфері національного і світового
господарства.
Очікувані результати навчання.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти
повинні
знати:
– понятійний апарат, що застосовується в світовій
господарській практиці;
– сутність міжнародних економічних відносин, їх значення і
еволюцію, чинники і рівні розвитку, особливості дії законів і
принципів;
– загальні закономірності розвитку міжнародних економічних
відносин, форми прояву цих закономірностей у різних секторах
і регіонах, інтеграційних об’єднаннях, економічних союзах та
окремих країнах світового господарства;
– основні механізми регулювання і управління розвитком
міжнародних економічних відносин на національному та
інтернаціональному рівнях;
– особливості участі України в міжнародних економічних
відносинах;
вміти :
– творчо аналізувати стан системи
міжнародних
економічних відносин, визначати проблеми й тенденції їх
розвитку;
– аналізувати динамічні якісні зміни у розвитку міжнародних
економічних відносин;
– давати оцінку поточним міжнародним економічним
подіям;
– характеризувати сучасний стан, проблеми та перспективи

участі України в міжнародних господарських зв’язках;
− використовувати одержані знання в умовах України,
виходячи з цілей її інтеграції у сучасну систему
світогосподарських зв'язків.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи.
Розділ 1. Сутність та форми прояву МЕВ
Тема 1.1. Сутність, принципи та етапи розвитку МЕВ
Тема 1.2. Форми прояву та середовище розвитку МЕВ
Розділ 2. Світове господарство та МПП
Розділ IІ. Становлення інтегрального економічного ладу
Тема 2.1. Суть, напрями та фактори розвитку МПП
Тема 2.2. Міжнародна спеціалізація та міжнародна кооперація як
напрями МПП
Розділ 3. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних
економічних відносин
Тема 3.1. Основні теорії міжнародної торгівлі
Тема 3.2. Міжнародна торгівля: сутність та показники
Тема 3.3. Регулювання міжнародної торгівлі
Розділ 4. Сутність, етапи формування та структура світового
ринку товарів та послуг
Тема 4.1. Світовий ринок товарів та послуг: сутність та
структура
Тема 4.2. Види і форми міжнародної торгівлі на сучасному
світовому ринку товарів
Тема 4.3. Особливості конкурентної боротьби на світовому
ринку
Розділ 5. Міжнародна виробнича інфраструктура, її
підсистеми
Тема 5.1. Сутність міжнародної виробничої інфраструктури
Тема 5.2. Підсистеми міжнародної виробничої інфраструктури
Розділ 6. Інтернаціоналізація господарського життя в умовах
глобальної трансформації
Тема 6.1. Сутність та форми інтернаціоналізації господарського
життя
Тема 6.2. Поглиблення інтернаціоналізації господарської
діяльності в умовах глобальної трансформації
Розділ 7. Міжнародна міграція робочої сили
Тема 7.1. Сутність ММРС, її причини, види та фактори розвитку
Тема 7.2. Форми і головні напрями сучасних міграційних
потоків
Розділ 8. Міжнародні валютно-фінансові відносини
Тема 8.1. Сутність ВФВ
Тема 8.2. Світова валютна система та етапи її розвитку
Тема 8.3. Світовий фінансовий ринок
Тема 8.4. Основні складові міжнародної платіжної системи.
Платіжний баланс країни
Розділ 9. Суть та функції міжнародних кредитних відносин
Тема 10.1 Сутність, мета та функції міжнародних інвестицій
Тема 10.2. Міжнародна підприємницька інвестиційна діяльність
Розділ 11. Міжнародний науково-технологічний обмін
Тема 11.1. Сутність міжнародного НТО
Тема 11.2. Доцільність і форми міжнародної передачі технології
Розділ 12. Інтеграційні процеси та їх вплив на систему
міжнародних економічних відносин

Тема 12.1. Сутність інтеграційних процесів у світовому
господарстві
Тема 12.2. Вплив інтеграційних процесів на систему МЕВ
Методи контролю результатів навчання
Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на
семінарських заняттях відповідно до конкретних цілей,
засвоєння розділів (проміжний контроль) – на
семінарських підсумкових заняттях або виконанням
індивідуальної семестрової роботи (курсової роботи).
Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки
студентів:
- практичні завдання;
- тестові завдання;
- виконання семестрової роботи (письмова форма
екзамену);
- виконання курсової роботи.
Підсумковий контроль засвоєння тем курсу здійснюється
по їх завершенню на підсумкових заняттях та на екзаменах.
Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і
виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням
оцінок засвоєння окремих розділів.
Мова викладання.
Українська, російська.

