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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Мета навчальної дисципліни 
 

Метою викладання дисципліни є формування теоретичних знань, умінь та практичних 

навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних 

економічних відносин. 
 

 Предмет навчальної дисципліни 

Предмет навчальної дисципліни – система міжнародних економічних відносин, що 

складаються між національними економіками країн світу в умовах глобалізації. 

 

Основні завдання 
 

Основні завдання навчальної дисципліни: 

▪ вивчення сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку; 

▪ вивчення методів аналізу політико-правового, економічного, соціально-культурного 

середовища та інфраструктури міжнародної економічної діяльності; 

▪ набуття знань про регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародну 

валютну систему, методологію міжнародних розрахунків, процеси міжнародної економічної 

інтеграції; 

▪ набуття вмінь використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній 

діяльності України. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

Після вивчення – [Основи економічної науки; Макроекономіка] передує вивченню – 

[Фінанси ЗЕД; Корпорації та фінансова  інфраструктура;Страхування] 

Вимоги до знань і умінь 
 

В результаті вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» студент повинен  

знати: 

▪ суть законів і закономірностей розвитку світового господарства; 

▪ принципи формування і специфіку сучасної організації світової системи 

▪ господарства; 

▪ форми міжнародних економічних відносин; 

▪ закономірності функціонування сучасних світових ринків товарів, послуг, 

▪ капіталів та робочої сили; 

▪ характеристику форм зовнішньоторговельної політики: протекціонізм та 

лібералізація; 

▪ особливості міжнародних валютно-фінансових відносин, світових 

валютних та фінансових ринків; 

▪ принципи раціональної поведінки суб’єктів міжнародної економіки на 

світових ринках товарів, капіталів та робочої сили; 

▪ форми економічної інтеграції і основні інтеграційні угрупування; 

▪ місце і роль України у світовій економіці. 

вміти: 

▪ володіти основними категоріями міжнародної економіки; 

▪ розуміти механізм дії економічних законів міжнародної економіки; 

▪ використовувати та аналізувати широкий статистичний матеріал щодо 

міжнародної торгівлі, світового руху мобільних факторів виробництва 

(капіталів, робочої сили, технологій); 

▪ виявляти найважливіші проблеми і перспективи еволюції міжнародної 

економіки як господарської системи; 

▪ аналізувати і порівнювати стан економіки України та її місце 

 



Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на  4 кредити. 

Форми контролю: ПК,  екзамен 

 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Зміст навчальної дисципліни за темами 
Номер 

теми 
Назва теми 

Тема 1. Міжнародна економічна система 

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність 

Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг 

Тема 4. Світовий фінансовий ринок 

Тема 5. Світова валютна система 

Тема 6.. Міжнародний кредит 

Тема 7. Міжнародна трудова міграція 

Тема 8 Міжнародні розрахунки і платіжний баланс 

Тема 9 Прямі інвестиції та міжнародне виробництво 

Тема 10 Міжнародна регіональна інтеграція 

Тема 11. Інтеграція України у світову економіку. 

Тема 12. Глобалізація економічного розвитку   

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Міжнародна економічна система 

Предмет дисципліни «Міжнародна економіка». Міжнародна економічна система: 

сутність та структура. Міжнародні економічні відносини. Міжнародна економічна діяльність. 

Сукупність національних економік. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного 

розвитку. Інтернаціоналізація господарського життя. Міжнародний поділ праці: сутність, 

форми та фактори. Основні форми міжнародних економічних відносин. Рівні МЕВ. 

Принципи МЕВ. Основні суб’єкти МЕВ. Середовище розвитку МЕВ. 

 

 

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність 

Матеріальні основи руху міжнародної економіки і міжнародної економічної 

діяльності. Інтернаціоналізація виробництва – основні тенденції і характерні риси.  

Міжнародна економічна діяльність: сутність суб’єкти та форми. Сутність і мотивація 

міжнародного бізнесу. Суб'єкти міжнародного бізнесу. Експорт та імпорт товарів та послуг. 

Контрактні та коопераційні угоди. 

Міжнародне співробітництво та міжнародний бізнес 

Транснаціональні корпорації. Міжнародні спільні підприємства, мета і порядок створення, 

механізм і особливості функціонування. Міжнародні організації та їх систематизація.  

 

Тема 3.Світовий ринок товарів і послуг 

Основні елементи світового ринку товарів і послуг. Показники міжнародної торгівлі. 

Форми сучасної міжнародної торгівлі. Міжнародна торгівля товарами. 

 Міжнародна торгівля послугами. Види і форми МТ. Зустрічна торгівля. Особливості 

розвитку зовнішньоторговельної політики держав. Протекціонізм і лібералізація торгівлі. 

Засоби зовнішньоторговельної політики. Регіональне торговельне співробітництво.  
Регулювання міжнародних торговельних відносин. Діяльність міжнародних торговельних 

організацій. ГАТТ (Генеральна угода з тарифів і торгівлі) та ЮНКТАД (Конференція ООН з питань 

торгівлі й розвитку). Перетворення ГАТТ на Світову організацію торгівлі (СОТ). Реорганізація 

КОКОМ (Координаційна Рада з експортного контролю). Значення торговельних договорів і угод у 

сучасних умовах. Діяльність Міжнародної торговельної палати.  

Передумови й особливості участі України в МТ. 

Ціноутворення в міжнародній торгівлі на світовому ринку товарів і послуг. 

Принципи регулювання міжнародних торгових відносин на Світовому ринку товарів і 

послуг. Митний тариф та інші тарифні інструменти регулювання міжнародної торгівлі. 

Нетарифні засоби регулювання 

 

Тема 4.Світовий фінансовий ринок 
Характеристика світової фінансової системи. Міжнародні фінансові потоки. Світовий 

фінансовий ринок. Розвиток світової фінансової системи. Міжнародний ринок цінних 

паперів, титулів власності, облігацій, фінансових деривативів. 

 Міжнародні фінансові організації.. Географічна структура, світовий грошовий ринок 

капіталів, основні міжнародні фінансові центри, передумови їх виникнення і особливості 

функціонування. Транснаціональні банки, фінансові компанії, фондові біржі. Валютна 

структура світового ринку капіталів. Проблема заборгованості і можливі шляхи її 

розв'язання. Зовнішня заборгованість, позики та іноземні інвестиції в економіку України 

Формування і розвиток світового ринку капіталу. Географічна  структура, світовий 

грошовий ринок капіталів, основні міжнародні фінансові центри, передумови їх виникнення і 

особливості функціонування. 

. Різновиди формування і розвиток світового ринку позичкових капіталів (СРПК), його 

функції. Різновидність операцій на СРПК. Операції сек’юритизації.  



Сутність та особливості розвитку євроринку. Євровалюта. Фактори розвитку євроринку та 

його сектори.  

Міжнародні фінансові центри, передумови їх функціонування. Регіональні зміни у сфері 

зовнішніх позичань.  

Тема 5. Світова валютна система 
Структура сучасної валютної системи. Національна, міжнародна (регіональна) та 

світова валютна системи. Основні елементи національної валютної системи. Основні 

елементи світової валютної системи. Поняття валюти та її види. Конвертованість валюти. 

Валютний паритет і валютний курс. Режим курсу валюти. Міжнародна валютна ліквідність. 

Резервні валюти. Еволюція світової валютної системи. Система золотого стандарту. Бреттон-

Вудська валютна система. Ямайська валютна система. Європейська валютна система. 

Валютний ринок і його структура. Котирування валют. Основні валютні операції. Валютний 

ринок України. 

 

Тема 6.Міжнародний кредит 
Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці. Принципи міжнародного 

кредиту. Фактори розвитку міжнародного кредитних відносин. Форми міжнародного 

кредитування. Єврокредити. Лізинг. Факторинг. Форфейтинг. Міжнародні кредитно-

фінансові інститути та їх діяльність. Проблема зовнішньої заборгованості. Україна в 

міжнародних кредитних відносинах.  

 

Тема 7.Міжнародна трудова міграція 
Сутність і види міжнародної трудової міграції. Етапи розвитку міжнародної міграції 

трудових ресурсів. Напрямки міграції робочої сили. Особливості формування та розвитку 

світового ринку праці. Види міграції. Економічні та соціальні наслідки міжнародної трудової 

імміграції та еміграції. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Методи та рівні 

регулювання міграції трудових ресурсів. Україна в світових міграційних процесах. 

 

 

Тема 8.Міжнародні розрахунки і платіжний баланс ,  
Поняття міжнародних розрахунків. Типи і види міжнародних розрахункiв. Форми 

міжнародних розрахунків та їхня порівняльна характеристика(документарний акредитив, 

інкасо, банківський переказ, відкритий рахунок, розрахунки векселями та чеками).. 

Платіжний баланс, його структура і методологія складання. Платіжний баланс України, стан, 

структура, динаміка. Чинники, що впливають на платіжний баланс країни. Методи 

державного регулювання платіжного балансу. 

 

Тема 9 Прямі інвестиції та міжнародне виробництво 

 

Сутність, мотиви і форми міжнародного руху капталу. Прямі й портфельні  інвестиції. 

Фактори, що впливають на міжнародний рух капіталу. Об’єктивні основи міжнародної 

міграції капіталу. Особлива роль прямих іноземних інвестицій. Наслідки прямих зарубіжних 

інвестицій. Україна у світовому інвестиційному процесі. Міжнародне виробництво. Роль 

ТНК як «двигунів світової економіки», їх кількість, питома вага у світовому виробництві 

промислової продукції та торгівлі. Види транснаціональних  корпорацій (ТНК), причини їх 

виникнення, їх зміст та діяльність, основні специфічні риси. Індекс транснаціональності. 

Основні особливості діяльності ТНК. Трансфертні ціни. РольТНК у міжнародних 

економічних відносинах. 

 

Тема 10.Міжнародна регіональна інтеграція 

Інтеграція як відносини і як процес. Фактори розвитку міжнародної економічної 

інтеграції. Форми та особливості регіональної економічної інтеграції. Проблеми і 

перспективи світової (глобальної) інтеграції. Європейські інтеграційні процеси. 



Європейський Союз. Інтеграція східноєвропейських країн. Чорноморське економічне 

співробітництво. Потенціал і особливості загальноєвропейської економічної інтеграції. 

Північноамериканська економічна інтеграція. Зона вільної торгівлі «США, Канада». 

НАФТА. США у світових інтеграційних процесах. Економічна інтеграція у Латинській 

Америці. Потенціал і особливості регіональної інтеграції країн Азії. Інтеграційні зусилля 

арабських країн. Взаємозв’язки країн Африки. Україна в світових інтеграційних процесах. 

Передумови інтеграції України у світове господарство. Пріоритетні напрями геополітичної 

та галузевої орієнтації України. 

 

 

Тема 11. Інтеграція України у світову економіку. 

Об’єктивна необхідність інтеграції України у світове господарство. Об’єктивні 

можливості інтеграції України у світову економіку. Основні напрямки, форми, суб’єкти 

зовнішньоекономічних відносин України. Роль економічної реформи в інтеграції України у 

світову економічну систему. Напрямки адаптації України до міжнародного поділу праці. 

 

Тема 12. Глобалізація економічного розвитку  . 
Глобалізація як вища стадія інтернаціоналізації світової економіки. Визначення 

глобалізації. Передумови розвитку глобалізацій них процесів: виробничі, науково-технічні, 

та технологічні; організаційні; економічні; інформаційні; політичні; соціальні та культурні. 

Позитивні наслідки глобалізаційних процесів. Негативні наслідки, потенціальні проблеми та 

небезпеки глобалізації. 
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