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Мета курсу (інтегральна компетентність) — здобути глибокі теоретичні 

знання та практичні навички з міжнародних економічних відносин; набути 

здатності розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

сфері менеджменту або у процесі навчання, які характеризуються 

комплексністю і невизначеністю умов, передбачають застосування теорій та 

методів управління, соціальних та поведінкових наук. 

Цілі курсу (фахові компетентності): 

- здатність до формування світогляду щодо еволюції людського буття, 

суспільства, на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області; 

- здатність до аналізу міжнародних економічних відносин та синтезу на основі 

логічних підходів та перевірених фактів; 

- здатність до навчання, самоорганізації та самокритики; 

- здатність застосовувати знання теорії і практики менеджменту для вирішення 

типових спеціалізованих задач задля розвитку міжнародних економічних 

відносин у професійній діяльності; 

- здатність збирати, обробляти та аналізувати інформацію про внутрішнє та 

зовнішнє середовище розвитку світового господарства, оцінювати його вплив 

на результати діяльності організації; 

- здатність планувати, організувати, мотивувати, контролювати та оцінювати 

власну роботу та роботу інших працівників; вміти використовувати одержані 

знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України, враховуючи 

тенденції і перспективи розвитку міжнародних економічних відносин; 

- здатність діяти соціально відповідально і свідомо щодо розуміння процесів 

міжнародної економічної інтеграції, напрямків міжнародного науково-

технічного обміну, сучасних процесів глобалізації 

Програмні результати навчання:  

- знати та розуміти сутність, принципи та причинно-наслідкові зв’язки 

розвитку суспільства, вміти аналізувати історичні події та процеси; 

- демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, 

використовувати понятійно-категоріальний апарат та концепції 

менеджменту. 

Короткий зміст курсу: 

Предмет, значення і завдання курсу "Міжнародні економічні відносини". 

Світове господарство (СГ) та особливості його розвитку. Типологія країн світу і 

роль окремих їх угруповань у СГ і міжнародних економічних відносинах. 

Міжнародні економічні відносини у системі світового господарства і проблеми 

їх розвитку. Середовище розвитку міжнародних економічних відносин. Закони і 

принципи розвитку СГ і міжнародних економічних відносин. Міжнародний 

поділ праці, як об'єктивна основа міжнародних економічних відносин. 



Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному 

співробітництві і регулюванні міжнародних економічних відносин. Міжнародна 

інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво. Міжнародні науково-

технічні відносини. Міжнародна міграція робочої сили. Світова валютна 

система і міжнародні валютно-фінансові відносини. Міжнародна торгівля як 

головна форма міжнародних економічних відносин та її регулювання. 

Міжнародні економічні відносини у сфері послуг. 


