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Львів – 2021 

Назва дисципліни Міжнародні економічні відносини 

Адреса викладання 

дисципліни 

м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, кафедра міжнародних економічних відносин, кім. 305 

Факультет і кафедра, за 

якою закріплена дисципліна 

Факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародних економічних відносин 

Галузь знань, шифр та назва 

спеціальності 

29 «Міжнародні відносини»; 292 «Міжнародні економічні відносини», 

«Міжнародний бізнес» 

Викладачі Огінок Соломія Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

міжнародних економічних відносин. 

Контактна інформація 

викладача 

ел. пошта solomiya.ohinok@lnu.edu.ua 

тел. (032)239-47-81 

Консультації з питань 

навчання по дисципліні 

відбуваюються 

Понеділок 11.00 – 13.00 (кафедра міжнародних економічних відносин, вул. 

Січових Стрільців, 19) 

Сторінка курсу https://intrel.lnu.edu.ua/course/mizhnarodni-ekonomichni-vidnosyny 

Інформація про дисципліну Навчальну дисципліну «Міжнародні економічні відносини» призначено для здобувачів першого 

рівня вищої освіти другого року денної форми навчання. 

Зміст дисципліни «Міжнародні економічні відносини» розроблено на основі вимог щодо підготовки 

студентів у закладах вищої освіти за спеціальністю Міжнародні економічні відносини», 

«Міжнародний бізнес» 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна спрямована на формування у майбутніх фахівців системи спеціальних знань з проблем 

розвитку та сучасного стану міжнародних економічних відносин на основі вивчення закономірностей 

взаємодії національних економік та міжнародних економічних організацій у сферах міжнародного 

обміну товарами, руху факторів виробництва та формування міжнародної економічної політики 

держав в сучасних умовах глобалізації. Дисципліна  є обов’язковою і викладається у 3 та 4 семестрах 

за Європейською Кредитно- Трансфертною Системою ECTS. 

Мета та цілі дисципліни Мета. Забезпечення професійної підготовки студентів спеціальності “ Міжнародні економічні 

відносини ” і полягає у формуванні у майбутніх фахівців системи спеціальних знань з проблем 

розвитку та сучасного стану міжнародних економічних відносин на основі вивчення закономірностей 

взаємодії національних економік та міжнародних економічних організацій у сферах міжнародного 



обміну товарами, руху факторів виробництва та формування міжнародної економічної політики 

держав в сучасних умовах глобалізації. 

Завдання: розуміти сутність міжнародних економічних відносин, їх значення і еволюцію, чинники і 

рівні розвитку, особливості дії законів і принципів; засвоїти понятійний апарат, що застосовується в 

світовій господарській практиці; знати форми міжнародних економічних відносин, особливості 

розвитку інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій; уміти творчо 

аналізувати стан системи міжнародних економічних відносин, визначати проблеми й перспективи їх 

розвитку. 

Література для вивчення 

дисципліни 

Базова 

1. Амеліна І.В. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / І.В. Амеліна. – К. : «Центр учбової 

літератури», 2013. – 256 с. 

2. Андросова Т. В. Міжнародні організації / Т. В. Андросова, В. О. Козуб. – Харків : ХДУХТ, 2006. – 

263 с. 

3. Бестужева С.В. Міжнародні економічні відносини /С.В.Бестужева – Харківський національний 

економічний університет. – Х.: ХНЕУ, 2009 р., – 384 с. 

4. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини : підручник / С. Я. Боринець. – вид 5-те, 

переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 582 с. 

5. Воронова А. Е. Міжнародні економічні організації : навчальний посібник / Воронова А. Е., Єрохіна 

Л. В., Рябенко Л. І. – К. : ВД «Професіонал», 2006. – 352 с. 

6. Горбач Л.М., Плотніков О.В Міжнародні економічні відносини: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 

266с. 

7. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4- е изд. / Пер. с англ. под ред. А. Г. Медведева. – 

СПб.: Питер, 2006. – 1088 с. 

8. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини : навч.посіб. / В.В. Козик, Л.А. Ланкова, Н.Б. 

Даниленко. І. – 7-е вид. – К. : Знання, 2008. – 406 с. 

9. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. 

Красавиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 576 с. 

10.Международные экономические отношения : ответы на экзаменац. вопр. / Н. А. Тарелко, JI. М. 

Короткевич. – 3-е изд. – Минск : Тетра Системс, 2012. – 112 с. 

11.Международные экономические отношения : учебник. / Под ред. В.Е. Рыбалкина. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 647 с. 



12.Мировая экономика и международные экономические отношения : [в 2 ч.] Ч.1 : учебник / под ред. 

Чл.-корр. РАН, д-ра экон. наук, проф. Р.И. Хасбулатова. – М. : Гардарики, 2006. – 671 с. 

13.Мировая экономика и международные экономические отношения : [в 2 ч.] Ч. 2 : учебник / под ред. 

Чл.-корр. РАН, д-ра экон. наук, проф. Р.И. Хасбулатова. – М. : Гардарики, 2006. – 718 с. 

14.Мировая экономика и международные экономические отношения : учебное пособие / Под ред. 

Л.Е. Стровского. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2012. – 287 с. 

15.Мировая экономика и международный бизнес : учебник / кол. авторов ; под общ. ред. д-ра экон. 

наук, проф. В.В. Полякова и д-ра экон. наук, проф. Р.К. Щенина. – 5-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 

2008. – 688 с. 

16.Мировая экономика. Международные экономические отношения. Глобалистика: учебник / А.А. 

Суэтин. – М.: Кнорус, 2008. – 320 с. 

17.Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у світове 

господарство : кол. монографія / І. М. Посохов [та ін.] ; ред. І. М. Посохов [та ін.] ; Харківський 

політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 450 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Филиппова И. А. Мировая экономика и международные экономические отношения : методические 

указания по подготовке к семинарским занятиям по дисциплине «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» для студентов очной формы обучения / И. А. 

Филиппова. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 131 с. 

2. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: теорія: підручник для студ. екон. спец, вищих 

навч. закл /А.С. Філіпенко. – К. : Либідь, 2008. – 408 с. 

3. Хасбулатов, Р. И. Международные экономические отношения : учебник для бакалавров / Р. И. 

Хасбулатов. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – 910 с. 

4. Хмылев В. Л. Современные международные отношения: учебное пособие / В.Л. Хмылев. Томск: 

Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 210 с. 

5. Чечурина, М.Н. Международная интеграция и международные организации: учеб. пособие / М.Н. 

Чечурина. – Мурманск: изд-во: МГТУ, 2012. – 269 с. 

6. Школа І.М. Міжнародні економічні відносини : підручник для студ. вищ. навч. закл. / І.М. Школа, 

В.М. Козменко, О.В. Бабінська ; Чернів. торг.-екон. ін-т Київ. над. торг.-екон. ун-ту. – вид 2-ге., 

переробл. і допов. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – 544 с. 



 

Інформаційні ресурси 

 

1. http://www.delukr.cec.eu.int — офіційний сайт Представництва Європейської Комісії в Україні. 

2. http://www.president.gov.ua/topics/prior_eurochoice — офіційне Інтернет-представництво 

Президента України / Європейський вибір. 

3. http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua — сайт співпраці України з ЄС. 

4. http://www.imf.org — офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. 

5. http://www.worldbank.org — офіційний сайт Світового банку. 

6. http://www.un.org — офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй. 

7. http://www.wto.org — офіційний сайт Світової організації торгівлі. 

8. http://www.unctad.org - ООН ЮНКТАД, Доповіді про світовий розвиток. 

9. http://me.kmu.gov.ua — Міністерство економіки України. 

10. http://www.liga.net — українське законодавство та правові інформаційні ресурси. 

11. http://www.nau.kiev.ua — база нормативних актів України. 

12. http://www.ilo.org — Міжнародна організація праці. 

13. http://www.wto.org — Світова організація торгівлі. 

14. http://www.unicc.org/unctad — Конференція ООН з торгівлі та розвитку. 

15. http://www.iccwbo.org — Міжнародна торгова палата. 

16. http://www.europa.eu.int — Європейський Союз. 

17. http://www.summit8.gov — Зустрічі “вісімки”. 

18. http://www.oecd.org — Організація економічного співробітництва та розвитку. 

19. http://www.imf.org — Міжнародний валютний фонд. 

20. http://www.iie.com — Інститут міжнародної економіки. Вашингтон. 

21. www.rada.kiev.ua – Верховна Рада України 

22. www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України 

23. www.biz-center.ua– Центр зовнішньоекономічних зв’язків України 

24. www.wtcmo.ru./bibl/00bibl.htm – Ділова бібліотека центру міжнародної торгівлі 

25. http://korolenko.kharkov.com – Харківська наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка 

26. www.univer/kharkov.ua/mail/library/ – Центральна наукова бібліотека Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна 

Обсяг курсу Загальний обсяг (самостійна робота) зазначений у навчальному графіку 



Очікувані результати 

навчання 

Після опанування курсу студент повинен: 

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 виробничоінвестиційної політики в умовах 

розвитку світового господарства;  

– нові принципи конкуренції і перспективні сфери та форми взаємодії економіки України зі світовою 

економікою. 

Вміти 

– 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. 

 

Вивчення навчальної дисципліни сприяє формуванню: 

Загальних компетентностей (ЗК) 

- Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

- Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 



місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя 

- Здатність навчатися та бути сучасно навченим 

- Здатність планувати та управляти часом 

- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

- Здатність спілкуватися іноземними мовами. Здатність спілкуватися іноземними мовами. 

- Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- Уміння бути критичним та самокритичним. 

- Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами 

з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

- Здатність працювати в команді. 

- Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

 

Спеціальних (фахових) компетентностей (ЗК) 

- Здатність виокремлювати характерні ознаки та тенденції розвитку світового господарства, 

особливості реалізації економічної політики та світових інтеграційних/дезінтеграційних 

процесів, у тому числі євроатлантичної інтеграції. 

- Здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, технології і методи у 

сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, застосовувати 

теоретичні знання щодо функціонування та розвитку міжнародних економічних відносин. 

- Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних економічних 

відносин та моделей економічного розвитку. 

- Здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм міжнародних економічних відносин на 

мега - , макро - , мезо - і мікрорівнях. 

- Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових ринків, 

оцінювати зміни міжнародного середовища та вміти адаптуватися до них. Здатність 

здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових ринків, оцінювати 

зміни міжнародного середовища та вміти адаптуватися до них.  

- Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи 

регулювання міжнародної торгівлі. 



- Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно -фінансових і 

кредитних відносин. 

- Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно -фінансових і 

кредитних відносин. 

- Здатність до діагностики стану досліджень міжнародних економічних відносин та світового 

господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, природничими 

науками. 

- Здатність обґрунтовувати доцільність застосування правових, економічних та дипломатичних 

методів (засобів) вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні. 

- Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній сфері з 

урахуванням причинно - наслідкових та просторово -часових зв’язків. 

- Здатність використовувати нормативно -розпорядчі документи та довідкові матеріали при 

здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин. 

- Здатність проводити оцінку та аналіз безпекової компоненти у міжнародних економічних 

відносинах. 

- Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з використанням фахової 

термінології, включаючи усну і письмову комунікацію державною та іноземними мовами. 

- Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування міжнародних економічних 

відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 

- Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно 

використовувати їх в практичній діяльності. 

 

Ключові слова міжнародні економічні відносини, міжнародна торгівля, транскордонне співробітництво, 

кон'юктура світових товарних ринків, економічна дипломатія, міжнародна безпека та конфлікти. 

Формат курсу очний 

теми ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, 

форма 

Екзамен 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін «Вступ до спеціальності», 

«Світова економіка», «Вища математика для економістів». 



Навчальні методи та техніки Методи теоретичного та емпіричного дослідження, економіко-математичного аналізу та 

прогнозування, методики аналізу даних, технології пошуку й обробки інформації, експертного 

оцінювання результатів реалізації міжнародних економічних відносин. 

Необхідне обладнання Сучасні інформаційно-аналітичні системи, стандартні та спеціальні програмні продукти. 

Критерії оцінювання Бали нараховуються за таким співвідношенням: 

• практичні роботи: 50% семестрової оцінки; 

• іспит: 50% семестрової оцінки 

20 балів – модульний контроль (2*10) 

30 балів – активність на практичних заняттях 

50 балів – іспит 

 

90-100 А відмінно 

81-89 В добре 

71-80 С добре 

61-70 D задовільно 

51-60 Езадовільно 

35-50 FХ незадовільно  

Питання до екзамену 1. Предмет та завдання курсу «Міжнародні економічні відносини». 

2. Основні визначення міжнародних економічних відносин та форми мев. 

3. Суть та форми міжнародного поділу праці. 

4. Основні показники світової торгівлі. 

5. Еволюція світового ринку. 

6. Меркантилізм: ставлення до нагромадження коштовностей та до ролі держави в економіці. 

7. Зовнішньоторговельна політика з точки зору ранніх і пізніх меркантилістів. 

8. Причини занепаду меркантилістичних ідей. 

9. Суть теорії абсолютних переваг: принцип “лессе-фер” та припущення, на яких грунтується ця 

теорія. Головні переваги та недоліки теорії Адама Сміта. 

10.  Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо та її кількісна інтерпретація. Головні припущення 

теорії порівняльних переваг. Головні переваги та недоліки теорії Рікардо. 

11.  Відмінності теорії абсолютних переваг та порівняльних переваг. 

12.  Головні засади теореми Гекшера-Оліна. 

13.  Парадокс Леонтьєва. 



14.  Альтернативні теорії міжнародної торгівлі. 

15.  Типи торговельної політики держави. 

16.  Види митних тарифів, їх визначення та застосування. 

17.  Функції мита. 

18.  Поняття митної вартості та методи її визначення. 

19.  Визначення країни походження товару. 

20.  Тарифна ескалація. 

21.  Нетарифні методи регулювання МТ. 

22.  Приховані види торговельних обмежень. 

23.  Фінансові методи торговельної політики. 

24.  Особливості митно-тарифного регулювання в Україні. 

25.  Поняття принципів недискримінації. 

26.  Режим найбільшого сприяння. 

27.  Національний режим. 

28.  Принцип прозорості. 

29.  Еволюція системи багатостороннього регулювання мт. 

30.  Порівняння ГАТТ і СОТ. 

31.  Основні функції СОТ. 

32.  Структура багатосторонніх договорів в рамках СОТ. 

33.  Організаційна структура СОТ. 

34.  Прийняття рішень в СОТ. 

35.  Членство в СОТ. 

36.  Механізм функціонування СОТ. 

37.  Міжнародна торгівля в системі міжнародних економічних відносин. 

38.  Види, показники та методи міжнародної торгівлі. 

39.  Система класифікації товарів в мт. 

40.  Поняття "Інкотермс". 

41.  Біржова торгівля. 

42.  Міжнародні аукціони, тендери, виставки та ярмарки. 

43.  Особливості світових ринків промислових товарів. 

44. Особливості світових ринків сировинних товарів. 

45.  Особливості міжнародної торгівлі послугами. 



46.  Види послуг та їхня специфіка. 

47.  Cпособи постачання послуг. 

48.  Міжнародна торгівля ліцензіями. 

49.  Міжнародна торгівля ноу-хау. 

50.  Міжнародний лізинг та його види.  

51.  Значення міжнародного лізингу. 

52.  Міжнародні інжинірингові та консультаційні послуги. 

53.  Туристичні послуги на світовому ринку. 

54.  Види туристичних послуг. Форми туризму. 

55.  Країни експортери та імпортери туристичних послуг. 

56.  Фактори, які викликають потребу в туризмі. 

57.  Факторинг: суть та види. Файнтрейдинг. 

58.  Форфейтинг: суть та види. 

59.  Порівняльна характеристика факторингу і форфейтингу. 

60.  Франчайзинг: суть та види. 

61.  Права та обов’язки фанчайзера та франчайзі. 

62.  Переваги та недоліки франчайзингу. 

63.  Ціноутворення в міжнародній торгівлі.  

64.  Поняття про права інтелектуальної власності. 

65.  Міжнародний обмін технологіями. 

66. Міжнародний ринок технологій. 

67.  Форми міжнародного обміну технологіями. 

68.  Міжнародне регулювання ринку технологій. 

69. Світова валютна система, її сутність та елементи. 

70. Валютні зони. 

80. Валютні блоки. 

81. Валютний ринок. 

82. Міжнародні валютно-фінансові організації. 

83. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічних зв язків: 

• Валютна політика; 

• Валютне регулювання; 

• Валютний демпінг; 



• Девальвація, ревальвація; 

• Валютні обмеження; 

• Валютні застереження; 

• Валютний контроль. 

84. Платіжний баланс. Розділи платіжного балансу. Сальдо платіжного балансу. 

85. Світова економіка як глобальна економічна система. 

86. Етапи глобалізації. 

87. Передумови появи інтеграційних процесів. 

88. Теорії економічної інтеграції. 

89.  Форми міжнародної економічної інтеграції. 

90.  Інтеграційні процеси у Північній та Південній Америці. 

91.  Інтеграційні об єднання Азійсько-Тихоокеанського регіону. 

92.  Інтеграційні об єднання Африки. 

93.  Інтеграційні процеси в Європі. 

94.  Сутність та цілі міжнародного регулювання валютних відносин. 

95.  Група Світового банку. 

96.  Банк міжнародних розрахунків у системі регулювання валютно-кредитних відносин. 

97.  Європейський Інвестиційний банк і особливості його діяльності. 

98.  Система платежів розвинутих країн світу ( СВІФТ, ЧІПС). 

99.  Поняття ринку інформаційних послуг. 

100.  Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку інформаційних послуг 

101.  Пропозиція інформаційних послуг в Україні. 

102.  Поширення інформації через довідники і ділову періодику. 

103.  Поширення інформації за допомогою Internet. 

104.  Ринок маркетингових послуг. 

105.  Ринок консалтингових послуг. 

106.  Проблеми розвитку телекомунікацій в Україні. 

107.  Становлення міжнародного фінансового ринку. 

108.  Міжнародні розрахункові операції. 

109.  Міжнародний банківський переказ. 

110.  Передоплата. 

111.  Акредитив та його види. 



112.  Переказний вексель. 

113.  Відкритий банківський рахунок. 

114.  Інкасо. 

115.  Консигнація. 

116.  Валютний кліринг. 

117.  Сутність і основні поняття страхових послуг. 

118.  Специфіка страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

119.  Страхування зовнішньоекономічних ризиків. 

120.  Страхування експортних кредитів. 

121.  Страхування технічних ризиків. 

122.  Транспортне страхування . 

123.  Фінансові ресурси світового господарства. 

124.  Світовий фінансовий ринок та його структура. 

125.  Міжнародні фінансові потоки та світові фінансові центри. 

126.  Міжнародний кредит: поняття, принципи, види та форми. 

127.  Основні тенденції розвитку міжнародного кредитування. 

128.  Проблема зовнішньої заборгованості країн та шляхи її подолання. 

129.  Зовнішня заборгованість України - причини формування, динаміка та шляхи скорочення. 

130.   Суть, головні риси та види вільних економічних зон 

131.  Переваги та недоліки офшорних зон і головні принципи діяльності офшорних компаній. 

132.  Поняття зручного прапора. 

133.  Офшорні зони і Україна. 

134.  Поняття, зміст, види та форми іноземних інвестицій 

135. Суть та причини ПІІ 

136. ТНК та критерії транснаціоналізації 

137. Основні тенденції розвитку ПІІ 

138.  Поняття, види, мотивація, особливості міжн портфельних інвестицій 

139.  Теорії портфельного інвестування. Модельоптимального портфеля та теорія Марковіца. 

140.  Роль портфельних інвестицій в сучасному міжнародному русі капіталу. 

141.  Формуванея та розвиток світових ринків р/с 

142.  Структура світового ринку праці 

143. Роль і місце міжнародних організацій у формуванні світового ринку праці 



144.  Вплив НТР і ТНК на світовий ринок праці 

145.  Трудова міграція, її види та чинники 

146.  Економічні ефекти міжнародної трудової міграції (+ економічна схема міграції - графічно) 

147.  Напрямки міграції та сучасні центри тяжіння р/с 

148.  Регулювання міжнародних міграційних процесів 

149.  Напрямки та основні форми інтеграції У-ни в міждержавний обмін р/с 

 

ДОДАТОК  

Схема курсу 

‘№ Тема, план Форма діяльності 

 

 

Модуль 1 Теорії міжнародної торгівлі. Міжнародна торгівля товарами та послугами 

ТЕМА 1 Теоретичні основи міжнародної економіки. Міжнародна економічна система  

1. Основи міжнародної економіки. 

2. Міжнародна економічна система: елементи та структура  

3. Сутність, суб’єкти та об’єкти МЕВ в умовах ринку 

4. Форми прояву та рівні МЕВ. Механізм регулювання МЕВ.  

5. Принципи МЕВ. Особливості розвитку МЕВ.  

Лекція, практичне заняття 

ТЕМА 2 Національні економіки та їх взаємодія  

1. Підсистеми у світовому господарстві, критерії їх виділення 

2. Відкритість економіки та економічна безпека держави 

3. Групи країн у світовій економіці 

4. Сутність світової економічної рівноваги, суб’єкти та механізми її регулювання  

Лекція, практичне заняття 



ТЕМА 3 Міжнародна економічна діяльність  

1. Суть та форми міжнародної економічної діяльності 

2. Поняття та складові середовища МЕВ 

3. Сутність, основні фактори розвитку і показники МПП  

4. Міжнародна спеціалізація та кооперація виробництв  

Лекція, практичне заняття 

ТЕМА 4 Теорії міжнародної торгівлі  

1. 1.Концепція меркантилізму  

2. 2.Класичні теорії міжнародної торгівлі  

3. 3.Неотехнологічні теорії міжнародної торгівлі  

4. 4.Альтернативні теорії міжнародної торгівлі  

Лекція, практичне заняття 

ТЕМА 5 Світовий ринок товарів і послуг  

1. Міжнародна торгівля в системі міжнародних економічних відносин. 

2. Види, показники та методи міжнародної торгівлі. 

3. Біржова торгівля, міжнародні аукціони, тендери та виставки, ярмарки.  

4. Ціноутворення в міжнародній торгівлі.  

Лекція, практичне заняття 

ТЕМА 6 Особливості міжнародної торгівлі послугами. 

1. 1.Види послуг та їхня специфіка. 

2.  2.Cпособи постачання послуг. 

3. 3.Міжнародна торгівля ліцензіями. 

4. 4.Міжнародна торгівля ноу-хау. 

5. 5.Міжнародний лізинг та його види.  

6. 6.Значення міжнародного лізингу. 

7. 7.Міжнародні інжинірингові та консультаційні послуги. 

Лекція, практичне заняття 

ТЕМА 7 Туристичні послуги на світовому ринку. 

1. 1.Види туристичних послуг. Форми туризму. 

2. 2.Країни експортери та імпортери туристичних послуг. 

3. 3.Фактори, які викликають потребу в туризмі. 

Лекція, практичне заняття 

ТЕМА 8 Факторинг, форфейтинг та франчайзнг 

1. 1.Факторинг: суть та види. Файнтрейдинг. 

2. 2.Форфейтинг: суть та види. 

Лекція, практичне заняття 



3. 3.Порівняльна характеристика факторингу і форфейтингу. 

4. 4.Франчайзинг: суть та види. 

5. 5.Права та обов’язки фанчайзера та франчайзі. 

6. 6.Переваги та недоліки франчайзингу. 

ТЕМА 9 Еволюція системи багатостороннього регулювання мт. 

1.  1.Порівняння ГАТТ і СОТ. 

2.  2.Основні функції СОТ. 

3.  3.Структура багатосторонніх договорів в рамках СОТ. 

4.  4.Організаційна структура СОТ. 

5.  5.Прийняття рішень в СОТ. 

6.  6.Членство в СОТ. 

7.  7.Механізм функціонування СОТ. 

Лекція, практичне заняття 

ТЕМА 10 Міжнародний науково-технологічний обмін  

1. 1.Обмін технологіями як складова частина міжнародних економічних відносин.  

2. 2.Особливості розвитку міжнародного ринку технологій.  

3. 3.Форми міжнародного обміну технологій 

4. 4.Міжнародне регулювання ринку технологій.  

Лекція, практичне заняття 

ТЕМА 11 Міжнародна торгова політика  

1. Структура національних систем регулювання зовнішньоторговельної політики.  

2. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Економічна роль тарифів.  

3. Види, економічні наслідки та ефекти нетарифних методів регулювання міжнародної 

торгівлі.  

4. Регулювання міжнародної торгівлі на наднаціональному рівні.  

Лекція, практичне заняття 

ТЕМА 12 Світовий фінансовий ринок  

1. 1.Фінансові ресурси світового господарства.  

2. 2.Світовий фінансовий ринок та його структура.  

3. 3.Міжнародні фінансові потоки та світові фінансові центри.  

Лекція, практичне заняття 

ТЕМА 13 Прямі інвестиції та міжнародне виробництво  

1. 1.Причини та форми міжнародного руху капіталу.  

2. 2.Рух та розподіл міжнародних інвестицій у сучасному світовому господарстві.  

3. 3.ТНК у в системі міжнародного інвестування. Спільні підприємства.  

Лекція, практичне заняття 



ТЕМА 14 Міжнародне портфельне інвестування 

Прямі інвестиції та міжнародне виробництво  

1. 1.Причини та форми міжнародного руху капіталу.  

2. 2.Рух та розподіл міжнародних інвестицій у сучасному світовому господарстві.  

3. 3.Сутність, причини створення та результативність вільних економічних зон.  

Лекція, практичне заняття 

ТЕМА 15 Міжнародне портфельне інвестування.  

1. 1.Поняття, види, мотивація, особливості міжнародних портфельних інвестицій.  

2.Теорії портфельного інвестування. Модель оптимального портфеля та теорія 

Марковіца.  

2. 3.Роль портфельних інвестицій в сучасному міжнародному русі капіталу  

Лекція, практичне заняття 

ТЕМА 16 Міжнародні корпорації у світовому господарстві  

 1. Сутність поняття «транснаціональна корпорація».  

2. Причини виникнення ТНК.  

3. Етапи еволюції транснаціональної діяльності корпорацій.  

4. Типи ТНК.  

5. ТНК як агент глобалізації світової економіки.  

6. Середовище функціонування транснаціональних корпорацій 

Лекція, практичне заняття 

ТЕМА 17 Офшорні центри у системі міжнародного бізнесу.  

1. Суть та класифікація офшорних центрів. 

2. Види офшорних операцій. 

3. Основні ознаки та поняття сприятливого прапора. 

4. Особливості діяльності офшорних компаній та їх види 

Лекція, практичне заняття 

ТЕМА 18 Вільні економічні зони  

 1. Історія вільних економічних зон: від porto franko до науково-технічних зон та 

регіональних технічних союзів. Загальна етапність розбудови вільних економічних зон, 

послідовна модифікація їх типів, географічні особливості поширення СЕЗ. Перелік цілей, 

які ставились при створенні зон країнами, що належать до різних груп, промислово 

розвинених, тих, що розвиваються, та країн, що мали централізовано керовану економіку.  

2. Місце ВЕЗ у міжнародних економічних відносинах країн. ВЕЗ як особлива форма 

міжнародних економічних відносин.  

Лекція, практичне заняття 



3. Спеціальна (вільна) економічна зона: ознаки, визначення та типи ВЕЗ залежно від 

критеріїв і масштабу зон.  

4. Державна регіональна  

ТЕМА 19 Міжнародний кредит  

1. 1.Міжнародний кредит: поняття, принципи, види та форми.  

2. 2.Основні тенденції розвитку міжнародного кредитування.  

3. 3.Проблема зовнішньої заборгованості країн та шляхи її подолання.  

4. 4.Зовнішня заборгованість України – причини формування, динаміка та шляхи 

скорочення.  

Лекція, практичне заняття 

ТЕМА 20 Світовий ринок праці  

1. 1.Формування та розвиток світових ринків робочої сили.  

2. 2.Структура світового ринку праці.  

Лекція, практичне заняття 

ТЕМА 21 Міжнародна трудова міграція  

1. 1.Трудова міграція, її види та чинники.  

2. 2.Економічні ефекти міжнародної трудової міграції.  

3. 3.Напрями міграції та сучасні центри тяжіння робочої сили.  

4. 4.Регулювання міжнародних міграційних процесів.  

Лекція, практичне заняття 

ТЕМА 22 Міжнародні розрахунки  

1. 1.Поняття міжнародних розрахунків.  

2. 2.Валютно-фінансові і платіжні умови зовнішньоекономічних угод.  

3. 3.Форми та порівняльна характеристика міжнародних розрахунків.  

Лекція, практичне заняття 

ТЕМА 23 Платіжний баланс та макроекономічна рівновага  

1. 1.Визначення та принципи формування платіжного балансу  

2. 2.Структура платіжного балансу та макроекономічний аналіз його статей.  

3. 3.Методи регулювання платіжного балансу.  

4. 4.Моделі макроекономічної рівноваги відкритої економіки.  

Лекція, практичне заняття 

ТЕМА 24 Міжнародна регіональна інтеграція  

1. 1.Суть, об’єктивні передумови та цілі міжнародної економічної інтеграції.  

2. 2.Форми, рівні та економічні ефекти міжнародної економічної інтеграції.  

3. 3.Інтеграційні процеси в Північній та Південній Америці.  

4. 4.Економічна інтеграція країн Азії та Африки.  

Лекція, практичне заняття 



ТЕМА 25 Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародних економічних відносинах  

1.Класифікація країн за станом соціально-економічного розвитку, прийнята ООН. 

2. Класифікація за рівнем доходу, прийнята Світовим банком. 

3. США у міжнародних економічних відносинах. Загальна характеристика економічного 

становища. Чинники світового впливу США у зовнішній торгівлі. 

4. Західна Європа у міжнародних економічних відносинах. Особливості розвитку регіону. 

Західна Європа у системі світових зовнішньоекономічних зв’язків. 

5. Японія у міжнародних економічних відносин. Економічний розвиток Японії. 

Особливості торговельних відносин Японії. 

Лекція, практичне заняття 

ТЕМА 26 Країни, що розвиваються та країїни з перехідною економікою у системі 

міжнародних економічних відносин. 

1. Країни, що розвиваються у системі міжнародних економічних відносин. 

2. Місце та роль країн, що розвиваються у міжнародному товарообміні. 

3. Країни з перехідною економікою у світовому господарстві. 

4.Загальна характеристика та сучасні особливості розвитку торговельнихвідносин країн 

з перехідною економікою. 

Лекція, практичне заняття 

ТЕМА 27 Глобалізація та глобальні проблеми людства (2 год.) 

1. Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства. 

2. Наслідки глобалізації та антиглобалізм. 

3. Фінансова глобалізація. 

4. Глобальні проблеми людства 

Лекція, практичне заняття 

ТЕМА 28 “Електронна торгівля” 

1. 1.Суть та зміст поняття електронна торгівля 

2. 2.Види електронної торгівлі 

3. 3.Державне регулювання електронної торгівлі 

4. 4.Електронна торгівля в Україні 

Лекція, практичне заняття 

         

         

 

 


