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Міжнродна економіка 

Цикл професійної та практичної  підготовки                                  

 

Предмет навчальної дисципліни 

 

Предметом навчальної дисципліни є система мікро- та макроекономічних 

взаємовідносин, що виходять за національні межі у процесі інтернаціоналізації 

та глобалізації, а також аналіз дій базових економічних закономірностей на 

міжнародному рівні, їх специфічний прояв у цій сфері. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є набуття студентами знань і навиків аналізу 

тенденцій та процесів, що відбуваються у сфері міжнародних економічних 

відносин. 

 

Основні завдання 

 

– навчити студентів розуміти та пояснювати основні форми 

світогосподарських зв’язків на сучасному етапі,  

– узагальнювати основні форми світогосподарських зв’язків на сучасному 

етапі та намагатися  передбачати  можливі  зміни на міжнародній  арені. 

 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки  

бакалаврів 

 

Дисципліна «Міжнародна економіка» взаємопов'язана з такими 

дисциплінами як «Політична економія»; «Макроекономіка»; «Міжнародна 

економіка»; «Державне регулювання економіки», «Міжнародний маркетинг», 

«Глобальна економіка», «Європейська інтеграція і глобальні проблеми 

сучасності». 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати 

– що являє собою сучасна міжнародна економіка, якими є провідні 

тенденції її функціонування та розвитку;  

– суть і форми сучасних міжнародних економічних відносин, які 

відбуваються на зламі ХХ та ХХІ століть;  

– закономірності становлення та поглиблення міжнародних економічних 

відносин і формування єдиного економічного простору світового 

господарства; 

– специфіку формування і функціонування спеціальних економічних зон та 

єврорегіонів; 



– особливості розвитку господарського співробітництва країн світового 

співтовариства; 

– закономірності розвитку глобальних економічних та соціальних процесів, 

які зумовлюють взаємозв’язок та взаємозалежність національних 

господарств, політичних, економічних і соціальних систем; 

– засади зовнішньо-торговельної, валютно-кредитної та виробничо-

інвестиційної політики в умовах розвитку світового господарства; 

– нові принципи конкуренції і перспективні сфери та форми взаємодії 

економіки України зі світовою економікою. 

б) уміти 

– аналізувати економічні відносини та дію економічних законів на 

міжнародному рівні; 

– знаходити і визначати шляхи адаптації та пристосування «західного» 

досвіду до умов України та реалізувати намір інтегруватися до системи 

міжнародних економічних відносин; 

– визначати сприятливі перспективи щодо посилення ефективності 

економіки України за рахунок оптимального використання переваг 

світогосподарського та міжнародного поділу праці; 

– співставляти позитивні та негативні наслідки міжнародних економічних 

процесів для України. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

Тема 1. Міжнародна економіка як наука 

Тема 2. Середовище міжнародної економічної діяльності 

Тема 3. Міжнародна економічна інтеграція 

Тема 4. Міжнародна торгівля 

Тема 5. Міжнародні інвестиції 

Тема 6. Міжнародний кредит 

Тема 7. Міжнародна міграція робочої сили 

Тема 8. Світова валютна система 

Тема 9. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс 

Тема 10. Глобалізація та економічний розвиток 

Тема 11. Міжнародний бізнес 

Тема 12. Міжнародна економічна політика України 

 

 Кафедра – кафедра економічної теорії  

 Мова викладання – українська 



 Форми організації навчального процесу – лекції, семінарські заняття 

 Форма підсумкового контролю - залік 

 Викладачі, які забезпечують навчальний процес  - Шпарик Х.В. 
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