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Дисципліна “Міжнародні економічні відносини” є складовою 

частиною підготовки фахівців за спеціальністю “Державна служба”, 

яка вивчає процеси та явища економічного життя світової спільноти. 

Вона відноситься до числа фундаментальних економічних 

дисциплін, спирається на теорію міжнародної економіки і 

поєднується з такими прикладними економічними дисциплінами як 

мікро- і макроекономіка, політична економія, маркетинг, 

менеджмент, фінанси, бухгалтерський облік та ін. 

У курсі “Міжнародні економічні відносини” аналізуються 
закономірності функціонування і розвитку в міжнародному масштабі 

ринкової системи організації господарського життя, закономірності 

формування сукупних попиту і пропозиції на товари та фактори 

виробництва, що перебувають у міжнародному обігу, інструменти 

аналізу і програмування відкритої національної економіки, тенденція 

розвитку міжнародних фінансових ринків і механізмів, які 

обслуговують функціонування міжнародної економіки, дія 

економічних законів на міжнародному рівні, а також основи 

зовнішньоторговельної та валютно-кредитної політики. 

Завдання курсу “Міжнародні економічні відносини” – 

опанувати теоретичні основи та набути навиків аналізу процесів і 

тенденцій у сфері міждержавних економічних відносин. Виходячи з 

цього, метою курсу є вивчення закономірностей взаємодії 

господарських суб’єктів різних держав у міжнародному обміні 

товарами, русі факторів виробництва, фінансування і формування 

міжнародної економічної політики, і забезпечення тим самим 

підготовки фахівців сфери державного управління, котрі 

усвідомлювали б необхідність поступової, неухильної інтеграції 

економіки України до системи міжнародного поділу праці, світових 

інтеграційних процесів. 

У результаті вивчення курсу слухачі мають засвоїти: 

основні теоретичні проблеми світового господарства і між-

народних економічних відносин та шляхи їх вирішення; 

закономірності та головні тенденції світового розвитку, концеп-

туальні основи, на яких базується позиція України з міжнародних 

економічних відносин. 
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У результаті вивчення курсу слухачі мають вміти: 

узагальнювати та систематизувати основні положення та висновки 

світової наукової думки про міжнародні економічні відносини; 

застосовувати отримані знання для вирішення практичних 

завдань, пов’язаних з реалізацією зовнішньоекономічної політики 

України, зміцнення її позицій на світових ринках у рамках своєї 

професійної діяльності; 

активно відстоювати економічні інтереси української держави. 

Практикум складено у відповідності до робочої програми з даної 

дисципліни і визначено основою для узагальнення та систематизації 

знань, розвитку практичних навичок, здатності до вільного обміну 

думками у сфері міжнародних економічних відносин. 

При підготовці практикуму з дисципліни “Міжнародні економічні 

відносини” автор виходила з того, що практикум цілком 

підпорядкований лекційному курсу одноіменної дисципліни, і його 

зміст повністю відповідає змісту навчального посібника “Міжнародні 

економічні відносини”. 

Пропонований практикум призначений для підготовки та 

проведення семінарських та практичних занять з навчальної 

дисципліни “Міжнародні економічні відносини”. Практикум містить 

такі складові: 

структурно-логічні схеми до кожної теми, які дають змогу більш 

наочно розкрити сутність міжнародних економічних відносин; 

план лекцій, який сформульовано відповідно до вимог державного 

стандарту навчання слухачів спеціальності “Державна служба” 

денної та заочної форм навчання; 

питання для семінарських занять з метою перевірки знань 

слухачів; 

ключові поняття, які слухачі повинні засвоїти при підготовці до 

семінарських занять; 

завдання для індивідуальної роботи, що включають у себе 

реферати, які допомагають закріпити та поглибити теоретичні та 

практичні знання, отримані слухачами в процесі вивчення окремої 

теми, та тести, що призначені для самоконтролю та поточної 

перевірки знань слухачів; 

контрольні запитання, спрямовані на вміння студентів 

орієнтуватися у механізмі здійснення міжнародних операцій та 

розв’язувати типові та інші завдання, що можуть виникнути у їх 

подальшій роботі; 
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рекомендовану літературу вітчизняних та зарубіжних науковців 

щодо тенденцій розвитку міжнародних економічних відносин; 

завдання для самостійної роботи, яка поряд з іншими формами 

навчання забезпечує глибоке засвоєння слухачами програмного 

матеріалу; 

питання до заліку, який слухачі складають після вивчення курсу 

“Міжнародні економічні відносини”. 

Весь навчальний процес підпорядкований підготовці майбутнього 

фахівця у сфері міжнародних економічних відносин. 

Автор виражає глибоку подяку колегам кафедри державної 

політики та менеджменту Інституту державного управління та 

кафедри економіки підприємства Миколаївського державного 

гуманітарного університету імені Петра Могили за цінні поради та 

зауваження при підготовці цього практикуму. 


