
МІЖНАРОДНАМІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКАЕКОНОМІКА --

складоваскладова частиначастина економічноїекономічної теоріїтеорії, , щощо
досліджуєдосліджує економічніекономічні звзв’’язківязків субсуб’’єктівєктів, , щощо
належатьналежать додо різнихрізних національнихнаціональних господарствгосподарств..

ВиокремленняВиокремлення міжнародноїміжнародної економікиекономіки вв окремийокремий
науковийнауковий напрямнапрям викликаневикликане особливостямиособливостями
міждержавноїміждержавної взаємодіївзаємодії: : різнимирізними фазамифазами економічнихекономічних
циклівциклів вв країнахкраїнах, , різнимирізними грошовимигрошовими одиницямиодиницями, , 
національниминаціональними особливостямиособливостями валютноговалютного, , 
податковогоподаткового законодавствазаконодавства, , традиціямитрадиціями бізнесубізнесу
тощотощо..



ПредметомПредметом вивченнявивчення дисциплінидисципліни єє
системасистема міжнароднихміжнародних економічнихекономічних відносинвідносин, , 
щощо реалізуютьсяреалізуються міжміж субсуб’’єктамиєктами економічноїекономічної
діяльностідіяльності країнкраїн світусвіту..

МетоюМетою викладаннявикладання дисциплінидисципліни єє
формуванняформування теоретичнихтеоретичних знаньзнань, , уміньумінь тата
практичнихпрактичних навичокнавичок уу галузігалузі міжнародноїміжнародної
економікиекономіки, , формформ, , методівметодів тата механізмівмеханізмів
реалізаціїреалізації міжнароднихміжнародних економічнихекономічних відносинвідносин..



ОсновніОсновні завданнязавдання::
 вивченнявивчення сутностісутності міжнародноїміжнародної економічноїекономічної системисистеми
тата закономірностейзакономірностей їїїї розвиткурозвитку, , 

 методівметодів аналізуаналізу політикополітико--правовогоправового, , економічногоекономічного, , 
соціальносоціально--культурногокультурного середовищасередовища тата
інфраструктуриінфраструктури міжнародноїміжнародної економічноїекономічної діяльностідіяльності; ; 

 набуттянабуття знаньзнань пропро регулюваннярегулювання міжнароднихміжнародних
економічнихекономічних відносинвідносин, , міжнароднуміжнародну валютнувалютну системусистему, , 
методологіюметодологію міжнароднихміжнародних розрахунківрозрахунків, , процесипроцеси
міжнародноїміжнародної економічноїекономічної інтеграціїінтеграції; ; 

 набуттянабуття вміньвмінь використовувативикористовувати одержаніодержані знаннязнання уу
практичнійпрактичній зовнішньоекономічнійзовнішньоекономічній діяльностідіяльності субсуб’’єктівєктів
економічнихекономічних відносинвідносин..



ПісляПісля вивченнявивчення дисциплінидисципліни виви будетебудете знатизнати::

 сутністьсутність, , середовищесередовище, , факторифактори іі
закономірностізакономірності розвиткурозвитку міжнароднихміжнародних
економічнихекономічних відносинвідносин;;

 критеріїкритерії визначеннявизначення економічнихекономічних системсистем тата
підсистемпідсистем світовогосвітового господарствагосподарства, , структурніструктурні
елементиелементи світовогосвітового господарствагосподарства, , 

 класичнікласичні тата сучаснісучасні формиформи реалізаціїреалізації
міжнароднихміжнародних економічнихекономічних відносинвідносин, , 

 теоріїтеорії міжнароднихміжнародних економічнихекономічних відносинвідносин, , 
 методикуметодику аналізуаналізу сучасноїсучасної міжнародноїміжнародної
економікиекономіки;;

 сучаснісучасні тенденціїтенденції розвиткурозвитку міжнародноїміжнародної
економікиекономіки. . 



ПісляПісля вивченнявивчення дисциплінидисципліни виви набудетенабудете уміньумінь::

 аналізуватианалізувати сучаснийсучасний станстан системисистеми світовогосвітового господарствагосподарства тата їїїї
складовихскладових;;

 визначитивизначити основніосновні напрямкинапрямки, , перспективиперспективи тата тенденціїтенденції розвиткурозвитку
міжнароднихміжнародних економічнихекономічних відносинвідносин;;

 визначативизначати причинипричини порушенняпорушення основнихосновних макроекономічнихмакроекономічних
пропорційпропорцій тата прогнозуватипрогнозувати динамікудинаміку макроекономічнихмакроекономічних
показниківпоказників;;

 розраховуватирозраховувати нана основіоснові загальнодоступнихзагальнодоступних статистичнихстатистичних данихданих
показникипоказники інфляціїінфляції, , зайнятостізайнятості, , безробіттябезробіття, , базовібазові показникипоказники
системисистеми національнихнаціональних рахунківрахунків тата пояснюватипояснювати їхїх динамікудинаміку;;

 застосовуватизастосовувати загальноекономічнізагальноекономічні закономірностізакономірності длядля аналізуаналізу
проблемпроблем міжнародноїміжнародної економічноїекономічної діяльностідіяльності УкраїниУкраїни ;;

 виявлятивиявляти найбільшнайбільш ефективніефективні длядля УкраїниУкраїни формиформи економічногоекономічного
співробітництваспівробітництва ізіз різнимирізними країнамикраїнами

 аналізуватианалізувати зовнішньоекономічнузовнішньоекономічну політикуполітику УкраїниУкраїни уу процесіпроцесі
інтеграціїінтеграції їїїї уу сучаснісучасні міжнародніміжнародні структуриструктури..

 оцінюватиоцінювати впливвплив міжнародноїміжнародної економічноїекономічної діяльностідіяльності УкраїниУкраїни нана
функціонуванняфункціонування господарюючихгосподарюючих субсуб’’єктівєктів країникраїни тата прийматиприймати
економічноекономічно обґрунтованіобґрунтовані рішеннярішення,,



ЛекційнийЛекційний курскурс включаєвключає темитеми::

 ТемаТема 1. 1. МіжнародніМіжнародні економічніекономічні відносинивідносини. . 
МіжнароднаМіжнародна економічнаекономічна системасистема

 ТемаТема 2. 2. МіжнароднаМіжнародна торгівляторгівля. . СвітовийСвітовий ринокринок товарівтоварів
іі послугпослуг

 ТемаТема 3. 3. МіжнароднаМіжнародна трудоватрудова міграціяміграція. . СвітовийСвітовий ринокринок
праціпраці

 ТемаТема 4. 4. ПряміПрямі інвестиціїінвестиції тата міжнароднеміжнародне виробництвовиробництво
 ТемаТема 5. 5. СвітоваСвітова валютнавалютна системасистема. . СвітовийСвітовий
фінансовийфінансовий ринокринок. . МіжнароднийМіжнародний кредиткредит

 ТемаТема 6. 6. МіжнародніМіжнародні розрахункирозрахунки. . ПлатіжнийПлатіжний балансбаланс тата
макроекономічнамакроекономічна рівновагарівновага

 ТемаТема 7. 7. МіжнароднаМіжнародна регіональнарегіональна інтеграціяінтеграція. . 
ГлобалізаціяГлобалізація економічногоекономічного розвиткурозвитку. . ІнтеграціяІнтеграція
УкраїниУкраїни вв світовусвітову економікуекономіку


