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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. 

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 

індивідуальних заняттях відповідно до конкретних цілей, засвоєння 

розділів (проміжний контроль) – на індивідуальних підсумкових 

заняттях або виконанням індивідуальної семестрової роботи 

(курсової роботи). 

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час 

проведення екзамену у 4-му семестрі.  

Мова викладання.  

Українська. 

 

 

Дисципліна "Міжнародні економічні відносини" є обовязковою для освітньо-професійної 

програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29 «Міжнародні 

відносини» спеціальності 292– «Міжнародні економічні відносини» освітньої програми 

«Міжнародна електронна комерція». 

Розкриває теоретичні концепції міжнародних економічних відносин та практичні підходи до 

їх використання з урахуванням реальних проблем, суперечностей та тенденцій у розвитку 

міжнародних економічних відносин як складової сучасного світового господарства, 

інтеграційних процесів, що супроводжуються лібералізацією міжнародної діяльності та 

формуванням принципово нових відносин в системі світогосподарських процесів. 

 

Дисциплина "Международные экономические отношения" является обязательной для 

образовательно-профессиональной программы первого (бакалаврского) уровня высшего 

образования области знаний 29 «Международные отношения» специальности 292- 

«Международные экономические отношения» образовательной программы «Международная 

электронная коммерция». 

Раскрывает теоретические концепции международных экономических отношений и 

практические подходы к их использованию с учетом реальных проблем, противоречий и 

тенденций в развитии международных экономических отношений как составляющей 

современного мирового хозяйства, интеграционных процессов, сопровождающихся 

либерализацией международной деятельности и формированием принципиально новых 

отношений в системе мирохозяйственных процессов. 

 



The discipline "International Economic Relations" is compulsory for the educational and 

professional program of the first (bachelor) level of higher education in the field of knowledge 29 

"International Relations" specialty 292 - "International Economic Relations" educational program 

"International e-commerce". 

It reveals theoretical concepts of international economic relations and practical approaches to their 

use, taking into account real problems, contradictions and tendencies in the development of 

international economic relations as a component of modern world economy, integration processes, 

which are accompanied by liberalization of international activity and formation of fundamentally 

new relations in the system of world economic processes. 


