
Назва дисципліни «Міжнародні економічні відносини» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

 
 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 1 курсу. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни, 

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

 

доцент кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства Шамара І. М, (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 наукових 

досліджень». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Опис 

Мета дисципліни. 

забезпечити студентів знаннями про загальні 

закономірності розвитку МЕВ, 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 МЕВ. 

Очікувані результати навчання. 

у результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

(слухачі) ознайомляться та матимуть змогу давати 

характеристику формам МЕВ; використовувати методи 

аналізу та оцінки факторів, що визначають ступінь  

розвитку МЕВ, визначати показники обсягів, динаміки, 

результативності та ефективності міжнародних тор- 

говельних, інвестиційних, валютно-фінансових відносин на 

різних рівнях господарювання аналізувати сучасний стан 

розвитку сучасних МЕВ, виявляти тенденції, перспективи 

та проблемні моменти розвитку МЕВ, використовувати 

емпіричний та статистичний аналіз стану міжнародного 

середовища для обґрунтування стратегій ЗЕД на рівні 

окремих підприємств, аналізувати й оцінювати 

світогосподарські явища і процеси у контексті національних 

інтересів України. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 8 (вісім) тем, які вивчаються протягом 60 

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

семінарські (практичні) заняття). 

Тема № 1. Міжнародні економічні відносини у 

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

Тема № 2. Теорії світогосподарських зв’язків та їх 



 базові концепції (Лекцій –4 год., Сем. – 4 год.). 

Тема № 3. Зовнішні фактори економічного росту та 

система його показників та оцінок (Лекцій – 4 год., Сем. – 4 

год.) 

Тема № 4. Міжнародна торгівля товарами та 

послугами як головна форма МЕВ (Лекцій – 4 год, Сем. – 4 

год.) 

Тема № 5. . Міжнародні корпорації як суб’єкт МЕВ 

(Лекцій – 4 год., Сем. – 4 год. ) 

Тема № 6. Міжнародна міграція робочої сили (Лекцій 

– 4 год., Сем. - 4год. ) 

Тема № 7. Вільні економічні зони (ВЕЗ) (Лекцій –4 

год. Сем. – 4 год.) 

Тема № 8. Україна в міжнародних економічних 

відносинах (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 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 роботи. Підсумковий контроль – у формі 

заліку. 

Мова викладання: українська 

 


