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Мета викладання навчальної 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. 

 
Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

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. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Тема1.1. Сутність, мета та функції міжнародних 

інвестицій. 

Тема 1.2. Міжнародна підприємницька інвестиційна 

діяльність. 

Розділ 2. МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ОБМІН. 

Тема 2.1. Сутність міжнародного науково-технологічного 

обміну. 

Тема 2.2. Доцільність і форми міжнародної передачі 

технології. 

Розділ 3. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 

СИСТЕМУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

ВІДНОСИН  

Тема 3.1. Сутність інтеграційних процесів у світовому 

господарстві.  

Тема 3.2. Вплив інтеграційних процесів на систему 

міжнародних економічних відносин. 

 

Методи контролю результатів навчання 
Екзамен, курсова робота  

Мова викладання.  

Українська  

 


