
Назва дисципліни  Міжнародна економіка 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 3 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

 Старший викладач кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства   Шамара Ірина Миколаївна (61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 366; 

тел. (057) 707-53-06. електронна адреса кафедри: 

turbiz@karazin. ua 

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Основи економічної 

теорії»,  «Менеджмент готельно-ресторанного 

господарства», «Маркетинг готельно-ресторанного 

господарства», «Товарознавство», «Підприємництво». 

Опис 

 Мета дисципліни. 
 Надати студентам знання сучасної структури, розміщення 

та розвитку світової економіки, та с процесом формування 

світового господарства його структурою, ресурсним 

потенціалом. Розкрити сутність транснаціоналізації та 

глобальної трансформації міжнародної економіки. Дати 

характеристику національних економік різних типів країн 

світу.  

 

Очікувані результати навчання.  
У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

здійснювати аналітичну оцінку процесів, які відбуваються в 

світовому господарстві, виконувати їх 

економікоматематичне модулювання та прогнозування 

розвитку світогосподарських процесів.  

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 8 (вісім) тем, які вивчаються протягом 90 

годин, 45 аудиторних занять (30 год. – лекції, 15 год. – 

семінарські (практичні) заняття).    

 

1.Процес формування світового господарства. (Лекцій – 4 

год., Сем.- 2 год.)  

2.Функціональна структура міжнародної економіки(Лекцій 

– 4 год., Сем.- 2 год.). 

3.Ресурсний потенціал міжнародної економіки. (Лекцій – 4 

год., Сем.- 2 год.)  

 4.Трансаціоналізація і глобальна трансформація світової 

економіки. (Лекцій – 4 год., Сем.- 2 год.)  

5.Економіка розвинених країн світу. (Лекцій – 4 год., Сем.- 

2 год.)  



 6.Країни, що розвиваються. Загальна характеристика 

економіки. (Лекцій – 4 год., Сем.- 2 год.)  

 7.Нові індустріальні країни у всесвітньому 

господарстві(Лекцій – 4 год., Сем.- 2 год.).  

8.Економіка перехідних суспільств (Лекцій – 2 год., Сем.- 1 

год.) 

         

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; 

тестових завдання; виконання творчих завдань; 

розв’язування ситуаційних задач; виконання індивідуальної 

семестрової контрольної роботи. Підсумковий контроль – у 

формі екзамену. 

  Мова викладання. українська 

 


