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Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

  Мета дисципліни «Міжнародна економіка»:формування теоретичних 

знань, умінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, 

методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.  

Завдання: вивчення сутності міжнародної економічної системи та 

закономірностей її розвитку, 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. 

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

 базові категорії і функціональні взаємозв’язки в міжнародній економіці; 

 основні концепції та методи теорії міжнародної економіки; 

 закономірності формування сукупного попиту й сукупної пропозиції на 

товари й фактори виробництва; 

 інструменти аналізу відкритої національної економіки в умовах їх взаємодії з 

економікою інших країн; 

 тенденції, умови й фактори розвитку міжнародних економічних відносин; 

 форми міжнародних економічних відносин, їх структуру, тенденції розвитку; 

 механізми, методи й форми регулювання міжнародної економіки, специфіку 

їх реалізації,  інституційну структуру регулювання міжнародної економіки, 

принципи її формування, тенденції розвитку ї напрямки вдосконалення; 

 проблеми економічної взаємодії окремих країн. 

вміти : 

 використовуючи теоретичну базу в області міжнародної економіки, та знання 

механізмів і методів МЕВ, навчитися з успіхом застосовувати їх на практиці 

для роботи в умовах ринку, у т.ч. міжнародного; 

 аналізувати динаміку розвитку міжнародних економічних відносин; 

 аналізувати показники розвитку національної і світової економіки; 

 аналізувати тенденції змін розвитку міжнародних фінансових, валютних 

ринків та валютно-фінансових механізмів, що обслуговують функціонування 

міжнародної економіки; 

 пристосувати опановані знання, положення й ситуації, що розглядаються в 

рамках даного курсу при налагоджуванні взаємовигідних цивілізованих 

партнерських стосунків та прийманні вивірених, ефективних рішень. 
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мати компетентності: 

 за допомогою загальнонаукових та спеціальних економічних методів 

здійснювати аналіз міжнародних економічних явищ та подій на мікро- та 

макроекономічних рівнях дослідження;  

 здатність будувати розгорнену, доказову відповідь на проблемні питання, що 

розкривають знання та розуміння основ міжнародної економіки;  

 здатність розраховувати основні економічні показники, що оцінюють 

ефективність інтеграції національних економік до міжнародної економічної 

системи;  

 здатність моделювання оптимальних шляхів інтеграції України у систему 

міжнародного поділу праці. 

 

Структура навчальної дисципліни 
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1 Змістовий модуль 1. Сутність міжнародної економічної системи та 

закономірності її розвитку 

Тема1: Міжнародна 

економічна система. 

2 2 11 15  0,5 0,5 14 15  

Тема 2: Міжнародний 

поділ праці та кооперація 

виробництва.  

2 1 12 15 0,5 0,5 14 15 

Разом за змістовим 

модулем 1 

4 3 23 30 1 1 1 28 30 1 

2 Змістовий модуль 2. Форми міжнародних економічних відносин 

 

Тема 3:Міжнародна 

торгівля. 

2 2 6 10  1 1 10 12  

Тема 4: Міжнародний рух 

капіталів. 

2 2 6 10 1 1 7 9 

Тема5: Міжнародна  

міграція робочої сили. 

2 2 6 10 1 1 7 9 

Разом за змістовим 

модулем 2 

6 6 18 30 1 3 3 26 30 1 
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3 Змістовий модуль 3. Міжнародні валютно-фінансові відносини 

 

Тема 6: Міжнародна 

валютна система.  

2 2 11 15  0,5 0,5 14 15  

Тема 7: Міжнародні 

розрахунки і платіжний 

баланс. 

2 1 12 15 0,5 0,5 14 15 

Разом за змістовим 

модулем 3 

4 3 23 30 1 1 1 28 30 1 

4 Змістовий модуль 4. Форми міжнародного співробітництва 

 

Тема 8. Міжнародна 

економічна інтеграція. 

1 1 11 15  0,5 0,5 14 15  

Тема 9. Глобалізація та 

економічний розвиток. 
1 1 13 15 0,5 0,5 14 15 

 Разом за змістовим 

модулем 4 

2 2 26 30 1 1 1 28 30 1 

 Всього з дисципліни 16 14 92 12

0 

4 6 6 10

8 

12

0 

4 

 Форма контролю Екзамен Екзамен 

 

 

Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

1 Міжнародна економічна система. 

2 Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва.  

3 Міжнародна торгівля. 

4 Міжнародний рух капіталів. 

5 Міжнародна  міграція робочої сили. 

6 Міжнародна валютна система.  

7 Міжнародні розрахунки і платіжний баланс. 

8 Міжнародна економічна інтеграція. 

9 Глобалізація та економічний розвиток. 

 Всього 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

1 Міжнародна економічна система. 

2 Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва.  

3 Міжнародна торгівля. 

4 Міжнародний рух капіталів. 

5 Міжнародна  міграція робочої сили. 

6 Міжнародна валютна система.  

7 Міжнародні розрахунки і платіжний баланс. 

8 Міжнародна економічна інтеграція. 

9 Глобалізація та економічний розвиток. 

 Всього 

 

ПОТОЧНА ОЦІНКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

з дисципліни МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 

 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка 

(За національною 

шкалою) 

Зм. модуль 1 

(бали) 

питома  

вага 0,2 

Зм. модуль 

2 

(бали) 

питома  

вага 0,4 

Зм. модуль 

3 

 (бали) 

питома  

вага 0,2 

Зм. модуль 

4 

 (бали) 

питома  

вага 0,2 

A 5 (відмінно) 18-20 36-40 18-20 18-20 

B 4 (добре) 16-17 33-35 16-17 16-17 

C 4 (добре) 15-16 30-32 15-16 15-16 

D 3 (задовільно) 13-14 26-29 13-14 13-14 

E 3 (задовільно) 12-13 24-25 12-13 12-13 

FX 2 (незадовільно) 

з допуском до 

екзамену 

0-11 0-23 0-11 0-11 

 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ  
 

КРИТЕРІ Ї  ОЦІНКИ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ № 1 

 

Оцінка 

ECTS 

Усна відповідь, 

реферат 

Тест 

Тема  1 

Тест 

Тема  2 

Сума балів 

A 10 5 5 18-20 

В 9 4 4 16-17 

С 8 3 3 15-16 

D 7 2 2 13-14 

E 6 1 1 12-13 

FX 0-5 0 0 0-11 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ № 2 

 

Оцінка 

ECTS 

Усна відповідь, 

реферат 

Тест 

Тема  3 

Тест 

Тема  4 

Тест 

Тема  5 

Сума балів 

A 10 10 10 10 36-40 

В 9 9 9 9 33-35 

С 8 8 8 8 30-32 

D 7 7 7 7 26-29 

E 6 6 6 6 24-25 

FX 0-5 0-5 0-5 0-5 0-23 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ № 3 

 

Оцінка 

ECTS 

Усна відповідь, 

реферат 

Тест 

Тема  6 

Тест 

Тема  7 

Сума балів 

A 10 5 5 18-20 

В 9 4 4 16-17 

С 8 3 3 15-16 

D 7 2 2 13-14 

E 6 1 1 12-13 

FX 0-5 0 0 0-11 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ № 4 

 

Оцінка 

ECTS 

РГР Тест 

Тема  8 

Тест 

Тема  9 

Сума балів 

A 10 5 5 18-20 

В 9 4 4 16-17 

С 8 3 3 15-16 

D 7 2 2 13-14 

E 6 1 1 12-13 

FX 0-5 0 0 0-11 

 

Бали, які набрані студентами за підсумками поточного і модульного 

контролю (за 100 бальною системою), множиться на коефіцієнт 0,6. 
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МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

Критерії оцінювання активності студентів під час семінарських занять 

 

Оцінка Критерії Сума 

балів 

A  студент упродовж всього заняття виявляє ініціатив до 

обговорення поставлених викладачем проблем, дає 

розгорнуті та якісні відповіді на питання; 

 виявляє творчі здібності в розумінні, викладенні й 

використанні навчально-програмного матеріалу; 

 висловлює та аргументує власне ставлення до 

альтернативних поглядів на питання; 

 використовує актуальні фактичні та статистичні дані, дати 

та історичні періоди, які підтверджують тези відповіді на 

питання; 

 виявляє знання необхідних законів і нормативних 

матеріалів України, міжнародних і міждержавних угод з 

обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, 

які того потребують; 

 робить доречні повідомлення на основі додатково 

вивченого матеріалу за відповідною тематикою. 

10 

В, С  студент упродовж усього заняття виявляє ініціативу до 

обговорення поставлених викладачем проблем, дає 

розгорнуті відповіді на запитання, однак допускає незначні 

помилки; 

 під час відповіді студент якісно відтворює матеріал 

основної літератури за курсом, однак не може 

аргументувати власної точки зору з конкретного питання; 

 виявляє ґрунтовні знання матеріалу основної літератури з 

дисципліни студент бере участь у проведенні заняття, 

обговоренні деяких проблем; 

 недостатньо повно та якісно відповідає на поставлені 

викладачем питання, припускається помилок у трактуванні 

основних понять; 

  не виявляє знання необхідних законів і нормативних 

матеріалів. 

8 - 9 

 

D, E  студент бере участь у проведенні заняття, обговоренні 

деяких проблем; 

  недостатньо повно та якісно відповідає на поставлені 

викладачем питання, припускається помилок у трактуванні 

основних понять; 

 не виявляє знання необхідних законів і нормативних 

матеріалів. 

6 - 7 

 

FX  студент присутній на занятті, але не бере участі у 0 - 5 
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проведенні заняття; 

  не проявляє ініціативи; 

 неповно та неякісно відповідає на поставлені викладачем 

питання; 

 не виявляє ґрунтовних знань з основної літератури курсу; 

  не виявляє знань необхідних законів і нормативних 

матеріалів; 

  відмовляється відповідати на поставлені викладачем 

питання. 

 

 

Критерії оцінювання підготовленого реферату та тематичних повідомлень 

з питань курсу 

 

Оцінка Критерії Сума 

балів 

A Студент правильно поставив завдання та визначив 

проблематику, дав правильну й вичерпну відповідь на всі 

поставлені завдання, при цьому показав глибокі знання 

понятійного апарату та літературних джерел, вміння 

аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, 

залежностей та явищ. 

10 

В  Студент правильно поставив завдання та визначив 

проблематику, в цілому вирішив всі поставлені завдання, але не 

зміг переконливо аргументувати свою відповідь, допустив 

окремі помилки у використанні понятійного апарату, показав 

невичерпні знання літературних джерел. 

9 

С Студент правильно поставив завдання та визначив 

проблематику, в цілому виконав більшість поставлених 

завдань, на інші дав неповну відповідь, при цьому не зміг 

переконливо аргументувати свою відповідь, допустив окремі 

помилки у використанні понятійного апарату, показав 

поверхневі знання літературних джерел. 

8 

D Студент в основному правильно поставив завдання та 

визначив проблематику, але частково виконав завдання, 

ухилився від аргументації, показав незадовільні знання 

понятійного апарату та спеціальної літератури 

7 

E Студент неправильно поставив завдання, не визначив 

проблематику, дав неправильні або неповні відповіді на 

запитання, ухилився від аргументації, 

показав незадовільні знання понятійного апарату та спеціальної 

літератури. 

6 

FX Студент не здав роботу. 0-5 
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Критерії оцінювання тестового контролю 

 

Оцінка Критерії 

A Одержують студенти, які вказали 90 % і більше правильних відповідей 

від загальної кількості питань. 

В  Одержують студенти, які вказали правильні відповіді в межах 82 – 89 

% загальної кількості питань. 

С Одержують студенти, які вказали правильні відповіді в межах 75 – 81 

% загальної кількості питань. 

D Одержують студенти, які вказали правильні відповіді в межах 66 – 

74% загальної кількості питань. 

E Одержують студенти, які вказали правильні відповіді в межах 60 – 6 5 

% загальної кількості питань. 

FX Одержують студенти, які дали правильні відповіді менше ніж на 60 % 

загальної кількості питань. 

 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1: СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

СИСТЕМИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇЇ РОЗВИТКУ. 

 

Тема 1. Міжнародна економічна система. 

Сучасний світ і середовище міжнародної економіки. Характерні ознаки 

сучасного світу: різноманітність; цілісність; суперечливість. Класифікація 

середовища міжнародної економіки:політико-правове середовище; економічне 

середовище; соціально-культурне середовище; інфраструктурне середовище та 

ресурси. 

Сутність міжнародної економічної системи. Міжнародна економічна система. 

Сутність та структура. Світове господарство. Міжнародні економічні 

відносини. Форми МЄВ. Принципи організації міжнародних економічних 

відносин. Об’єкти міжнародних економічних відносин. Суб’єкти міжнародних 

економічних відносин. 

 Етапи розвитку світового господарства. Структура світового господарства: 

міжнародна виробнича кооперація; міжнародна торгівля товарами та 

послугами; міжнародний рух капіталу; міжнародна міграція робочої сили і 

обмін кадрами; міжнародні валютно-кредитні відносини. 

 Основнізакономiрностi розвитку світового господарства: зростанням 

інтернаціоналізації економіки на основі поглиблення міжнародного поділу 

праці; економічна інтеграція; формування інтернаціональної вартості.  
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Тема 2.  Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва. 

 Суть міжнародного поділу праці. Цілі (мета) МПП. Фактори, яка об'єктивно 

сприяли МПП. Основні форми МПП: міжнародна спеціалізація; міжнародне 

кооперування праці. Сучасний етап розвитку МПП. 

Міжнародна спеціалізація та міжнародна кооперація як форми міжнародного 

поділу праці. Сучасні основні ознаки (риси) МВК. Виробничо-коопераційні 

форми. Класифікація видів міжнародної кооперації відповідно до його 

основних ознак (критеріїв): за видами; за методами використання; за стадіями; 

за структурою зв'язків; за територіальним охопленням; за числом суб'єктів; за 

числом об'єктів. 

 Показники участі країни в міжнародному поділі праці. Експортна квота. 

Коефіцієнт випередження темпами зростання валового експорту темпів 

зростання ВВП.Імпортна квота. Коефіцієнт випередження темпами росту 

імпорту темпів росту ВВП. Зовнішньоторговельна квота. 

 

Змістовий модуль 2: ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

ВІДНОСИН. 

 

Тема 3. Міжнародна торгівля. 

Сутність, значення та тенденції розвитку міжнародної торгівлі. Міжнародна 

торгівля. Основні елементи міжнародної торгівлі. Функції міжнародної 

торгівлі: комплементарна; субституційна; створення додаткового попиту. 

Сучасні особливості міжнародної торгівлі. 

 Основні теорії міжнародної торгівлі. Теорія абсолютних переваг. Теорія 

відносних (порівняльних) переваг. Модель (теорія) Хекшера-Оліна 

(співвідношення факторів виробництва). Теорія життєвого циклу товару. Теорія 

конкурентних переваг М. Портера.  

 Форми і методи міжнародної торгівлі. Класифікації видів сучасної МТ: за 

напрямками (експорт,  імпорт, реекспорт, реімпорт); у залежності від об’єкта 

торгівлі; за специфікою взаємодії суб'єктів; за специфікою регулювання. 

Система показників розвитку міжнародної торгівлі. Показники обсягів 

міжнародної торгівлі (експорт, імпорт, зовнішньоторговельний обіг, реекспорт, 

реімпорт, фізичний обсяг МТВ, генеральна торгівля, спеціальна торгівля). 

Показники структури МТ (товарна структура, географічна структура, 

інституціональна торгівля, видова структура). Показники динаміки: (темпи 

росту експорту, темпи росту імпорту, темпи росту зовнішньоторговельного 

обігу, темпи приросту експорту, темпи приросту імпорту, темпи приросту 

зовнішньоторговельного обігу). Показники результативності ЗТ (сальдо 

торгового балансу, сальдо балансу послуг, сальдо некомерційних операцій, 

сальдо балансу поточних операцій,  індекс «умови торгівлі», експорт на душу 

населення, імпорт на душу населення, експортна квота країни в її ВВП, 

імпортна квота країни в її ВВП, зовнішньоторговельна квота). 

Регулювання міжнародної торгівлі. Види державного регулювання МТ: 

одностороннє; двостороннє; багатостороннє. Типи зовнішньоекономічної 

політики: політика вільної торгівлі (фритредерство); протекціоністська торгова 
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політика. Рівні регулювання міжнародної торгівлі: фірмовий, національний, 

міжнаціональний, наднаціональний.  

 

Тема 4. Міжнародний рух капіталів. 

 Сутність та причини міжнародного руху капіталу.Міжнародний рух капіталу. 

Основні причини міграції капіталу. Фактори, що стимулюють експорт капіталу. 

Економічна доцільність імпорту капіталу. Негативні наслідки імпорту капіталу.  

 Форми міжнародного руху капіталу.Класифікація форм експорту капіталу: за 

суб'єктами; за об'єктами; за термінами вивезення капіталу; залежно від 

характеру використання й цілей; за відповідністю до чинного законодавства. 

 Сучасні особливості міжнародного руху капіталу. Фактори економічного 

характеру: розвиток виробництва та необхідність підтримки сталих темпів 

економічного росту; розширення потоку іноземних інвестицій; глибокі 

структурні зрушення як в міжнародній економіці, так і в економіці окремих 

країн; зміна характеру, форм та напрямків міжнародної міграції капіталу; 

зростання ролі ТНК та транснаціональних банків в міжнародному русі 

капіталів. Фактори політичного характеру:лібералізація експорту (імпорту) 

капіталу, що має місце у вільних економічних та офшорних зонах; збільшення 

кількості країн - членів іноземного інвестування; політика індустріалізації в 

країнах «третього світу»;політика економічних реформ. 

 

Тема 5. Міжнародна  міграція робочої сили.  

Сутність, види та причини міжнародної міграції робочої сили. Міжнародна 

міграція робочої сили. Класифікація ММРС: за напрямами руху; за часом; за 

організацією; за якісним складом; за професійним складом. Причини міграції: 

економічні; соціальні; політичні. 

Етапи міжнародної міграції робочої сили. Основні етапи міжнародної 

міграції робочої сили (І – V етапи). Трансміграція. 

Наслідки міжнародної міграції робочої сили. Соціально-економічні наслідки 

міграції робочої сили: країни-експортери (позитивні наслідки, негативні 

наслідки); країни-імпортери (позитивні наслідки, негативні наслідки). 

Регулювання міжнародних міграційних процесів. Основні цілі державного 

регулювання міграційних процесів. Рівні державного регулювання міграційних 

процесів (національний, міждержавний, міжнародний). Методи регулювання 

міжнародної міграції робочої сили. 

 

Змістовий модуль 3:  МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ 

ВІДНОСИНИ. 

 

Тема 6. Міжнародна валютна система. 

 Сутність та структура міжнародної валютної системи. Міжнародні валютні 

відносини (МВВ). Міжнародна валютна система (МВС). Основні завдання 

МВС. Функції валютної системи у МЕВ. Основні елементами сучасної МВС.  

 Еволюція міжнародної валютної системи. Система золотомонетного 

стандарту. Система золотозливкового стандарту. Система  золотодоларового 
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стандарту (Бреттон-Вудська система). Ямайська валютна система (система 

плаваючих валютних курсів).  

Міжнародні валютно-фінансові організації (МВФО). Функції МВФО. 

Міжнародний валютний фонд (МВФ). Група Світового банку: Міжнародний 

банк реконструкції і розвитку; Міжнародна асоціація розвитку (МАР); 

Міжнародна фінансова корпорацію (МФК); Багатостороннє агентство гарантій 

інвестиціям; Міжнародний центр урегулювання інвестиційних суперечок 

(МЦУІС). 

 

Тема 7.Міжнародні розрахунки і платіжний баланс. 

 Суть та форми міжнародних розрахунків. Міжнародні розрахунки. 

Зовнішньоекономічна угода (контракт). Типи міжнародних розрахунків. Види 

міжнародних розрахунків. Форми міжнародних розрахунків: авансова оплата, 

акредитив, інкасо, відкритий банківський рахунок, банківський переказ, 

розрахунки з використанням векселів і чеків, консигнація. Ризики, що 

виникають при міжнародних платежах.   

 Платіжний баланс: поняття і структура. Платіжний баланс. Баланс поточних 

операцій (торгівельний баланс, баланс послуг та некомерційних платежів.) . 

Баланс фінансових операцій з капіталом (рахунок руху довгострокового 

капіталу, рахунок руху короткострокового капіталу). Сучасна класифікація 

статей платіжного балансу за методикою МВФ. Способи використання 

інформації платіжного балансу. Основні фактори, які можуть спричинити 

порушення рівноваги платіжного балансу.  

 Державне та міждержавне регулювання платіжного балансу. Державне 

регулювання платіжного балансу. Заходи державного регулювання платіжного 

балансу: дефляційна політика, девальвація, валютні обмеження, фінансова і 

грошово-кредитна політика, спеціальні заходи державного впливу. Теорії 

платіжного балансу: теорія автоматичного саморегулювання платіжного 

балансу, кейнсіанські теорії регулювання платіжного балансу, теорія 

внутрішньої та зовнішньої рівноваги, інструментарно-цільовий метод 

регулювання платіжного балансу, теорія нормативного регулювання 

платіжного балансу, монетаристські теорії регулювання платіжного балансу, 

теорії міждержавного регулювання платіжного балансу. 

 

Змістовий модуль 4: ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. 

 

Тема 8.Міжнародна економічна інтеграція. 

Сутність міжнародної економічної інтеграції. Міжнародна економічна 

інтеграція. Об'єктивні передумови міжнародної економічної інтеграції. 

Суб'єктивні передумови міжнародної економічної інтеграції. Цілі створення 

інтеграційного об'єднання. Фактори розвитку міжнародної економічної 

інтеграції. Рівні інтеграції.  

 Форми міжнародної економічної інтеграції. Основні форми МІО: зона 

преференційної торгівлі, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, 

економічний союз, повна інтеграція. 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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 Наслідки міжнародної економічної інтеграції. Позитивні наслідки 

міжнародної економічної інтеграції. Негативні наслідки міжнародної 

економічної інтеграції. Основні напрямки аналізу наслідків входження держав 

до інтеграційних угруповань: статичний; динамічний. 

 

  Тема 9:Глобалізація та економічний розвиток. 

 Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового 

господарства.Глобальна економіка. Глобалізація світового господарства. 

Основні передумовами глобалізації СЕ. Причини формування глобалізаційних 

процесів. Основні ознаки процесу глобалізації СЕ. Рівні глобалізації.  

 Головні форми глобалізації світового господарства.Форми прояву 

глобалізації. Класифікація глобальних проблем: політичні проблеми; природно-

екологічні проблеми; соціально-економічні проблеми; наукові проблеми. 

 Наслідки глобалізації світового господарства. Соціально-економічні наслідки 

глобалізації світової економіки для більш розвинутих країн (позитивні аспекти, 

негативні наслідки). Соціально-економічні наслідки глобалізації для менш 

розвинених країн (позитивні аспекти, негативні аспекти). 

 Міжнародне регулювання глобальних проблем. Система міжнародних 

організацій  (міждержавні та недержавні; універсальні і спеціалізовані; 

загальної компетенції і спеціальної компетенції; відкриті і закриті організації). 

Класифікація міжнародних організацій  за напрямками діяльності та об'єктами: 

для рішення комплексних політичних, економічних, соціальних і екологічних 

проблем; організації, які регулюють світові фінансові ринки і міжнародні 

валютно-фінансові відносини; організації, що регулюють товарні ринки і 

міжнародні торгівельні відносини; регіональні міжнародні організації. 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ  

ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Змістовий модуль 1: СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

СИСТЕМИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇЇ РОЗВИТКУ. 

 

Тема 1:МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА. 

 

Мета: розгляд передумов та етапів розвитку міжнародних економічних 

відносин та світового господарства, визначення основних форм МЕВ та 

середовища дії системи МЕВ. 

 

План семінарського заняття 

 

1.  Сучасний світ і середовище міжнародної економіки.  

2.  Сутність міжнародної економічної системи.  



16 

 

3.  Етапи розвитку світового господарства.  

4.  Основнізакономiрностi розвитку світового господарства.  

 

Терміни і поняття: 

 

 Міжнародна економічна система 

 Світове господарство 

 Міжнародні економічні відносини 

 Міжнародна економіка 

 Форми міжнародних економічних відносин 

 Об’єкти міжнародних економічних відносин 

 Суб’єкти міжнародних економічних відносин 

 Міжнародний поділ праці 

 Економічна інтеграція 

 Інтернаціональна вартість 

 Інтернаціональна ціна виробництва 

 Світова ціна 

 

Тематика рефератів і доповідей: 

 

1. Фактори та особливості розвитку сучасного світового господарства. 

2. Типи класифікації країн за рівнем соціально-економічного розвитку. 
4. Принципи  організації міжнародних економічних відносин та їхня роль у 

розвитку міжнародних економічних відносин. 
5. Політико-правове середовище розвитку міжнародних економічних відносин. 
6. Економічне середовище розвитку міжнародних економічних відносин. 
7. Вплив соціально-економічних факторів на розвиток міжнародних 

економічних відносин. 
8. Інфраструктурне забезпечення міжнародних економічних зв’язків. 
9. Принципи та стратегія зовнішньоекономічної діяльності України. 
 

Завдання для самостійної роботи: 

 

 Питання для самоконтролю: 

 

1. Що являє собою міжнародна економічна система, які її структурні елементи? 

2. Назвіть передумови розвитку міжнародних економічних відносин. 

3. У чому полягає інтернаціоналізація господарського життя? 

4. Дайте визначення категорії «світове господарство». Назвіть особливості 

розвитку сучасного світового господарства. 

5. Дайте визначення поняття «світовий ринок». 

6. Назвіть об’єкти та суб’єкти міжнародних економічних відносин. 

7. Що таке принципи розвитку міжнародних економічних відносин? 
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8. Назвіть і охарактеризуйте загальні принципи розвитку міжнародних 

економічних відносин. 

9. Які ви знаєте специфічні принципи розвитку міжнародних економічних 

відносин? 

 

Питання для обговорення: 

 

1. Відомо, що визначення «міжнародна економіка» – дискусійне і певною 

мірою збігається з категорією «міжнародні економічні відносини». У чому 

полягають їх спільні риси і відмінності? 

2. Еволюція форм міжнародної економічної діяльності. 

3. У чому, на вашу думку, проявляється взаємозв’язок між формами 

міжнародних економічних відносин? Наведіть конкретні приклади. 

4. Традиційно виділяють політико-правове, економічне, соціально-культурне та 

інфраструктурне середовище розвитку міжнародних економічних відносин. 

Поміркуйте над іншими варіантами структуризації середовища. 

5. Відомо, що розвитку міжнародних економічних відносин притаманна 

сукупність суперечностей. Спробуйте систематизувати їх за певними 

критеріями і ознаками. 

 

 

Тема 2.  МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ ТА КООПЕРАЦІЯ 

ВИРОБНИЦТВА. 

 

Мета:зрозуміти об'єктивну необхідність міжнародного поділу праці як 

основи міжнародних економічних відносин і світової економіки в цілому, 

вивчити форми міжнародного поділу праці, фактори, що впливають на його 

розвиток і основні тенденції його еволюції. 

 

План семінарського заняття 

 

1.  Суть міжнародного поділу праці.  

2.  Міжнародна спеціалізація та міжнародна кооперація як форми 

міжнародного поділу праці.  

3.  Показники участі країни в міжнародному поділі праці. 

 

Терміни і поняття: 

 

 Міжнародний поділ праці (МПП) 

 Основні форми МПП 

 Міжнародна спеціалізація 

 Предметна міжнародна спеціалізація 

 Подетальнаміжнародна спеціалізація 

 Технологічна міжнародна спеціалізація 
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 Коефіцієнт спеціалізації галузі 

 Міжнародна виробнича кооперація 

 Експортна квота країни в її ВВП 

 Коефіцієнт випередження темпів зростання експорту  

 Імпортна квота 

 Коефіцієнт випередження темпами росту імпорту темпів росту ВВП 

 Зовнішньоторговельна квота 

 

Тематика рефератів і доповідей: 

 

1. Основні тенденції міжнародного поділу праці. 
2. Міжнародна спеціалізація країн на основі міжнародного поділу факторів 

виробництва. 
3. Конкурентоспроможність українських товарів і послуг на світових ринках і 

засоби її підвищення. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

 

 Питання для самоконтролю: 

 

1. Що собою являє поділ праці? 

2. Дайте визначення міжнародному поділу праці. 

3. Охарактеризуйте фактори, що вплинули на розвиток МПП. 

4. Назвіть переваги які має країна від участі в МПП. 

5. Дайте визначення міжнародної спеціалізації виробництва. 

6. Назвіть і охарактеризуйте напрями міжнародної спеціалізації виробництва. 

7. Які знаєте основні види міжнародної спеціалізації виробництва? 

8. Дайте визначення міжнародної кооперації праці. 

9. Назвіть і проаналізуйте форми кооперування. 

10. Які знаєте сучасні західні теорії розвитку міжнародного поділу праці? 

11. Назвіть форми прояву інтернаціоналізації економічного життя. 

 

Питання для обговорення: 

 

1. Які фактори визначають сучасну міжнародну спеціалізацію країнта 

їхнюдиспозицію на світових ринках? 

2. Покажіть переваги та недоліки спеціалізації країн у зв’язку з торгівлею. 

3. З погляду інтернаціональної вартості поясніть, чому в межах світового 

господарства на однаковий товар може встановлюватися декілька світових цін. 
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Змістовий модуль 2. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

ВІДНОСИН. 

 

Тема 3. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ. 

 

Мета:розкрити сутність міжнародної торгівлі, як основної форми МЕВ, 

визначити основні її показники, види та форми. Визначити механізм 

регулювання міжнародної торгівлі. 

 

План семінарського заняття 

 

1.  Сутність, значення та тенденції розвитку міжнародної торгівлі.  

2.  Основні теорії міжнародної торгівлі.  

3.  Форми і методи міжнародної торгівлі.  

4.  Система показників розвитку міжнародної торгівлі.  

5.  Регулювання міжнародної торгівлі.  

 

Терміни і поняття: 

 

 Міжнародна торгівля 

 Зовнішня торгівля 

 Експорт 

 Імпорт 

 Реекспорт 

 Реімпорт 

 Демпінг 

 Теорія абсолютних переваг 

 Теорія відносних переваг 

 Модель (теорія) Хекшера-Оліна 

 Теорія життєвого циклу товару 

 Теорія конкурентних переваг 

 Зовнішньоторговельний обіг 

 Фізичний обсяг МТВ 

 Генеральна торгівля 

 Спеціальна торгівля 

 Товарна структура МТ 

 Географічна структура МТ 

 Інституціональна торгівля МТ 

 Видова структура МТ 

 Темпи росту експорту та імпорту 

 Сальдо торгового балансу 

 Сальдо балансу послуг 

 Сальдо некомерційних операцій 

 Сальдо балансу поточних операцій 

 Індекс «умови торгівлі» 

 Експортна квота 

 Імпортна квота 

 Зовнішньоторговельна квота 

 Фритредерство 

 Протекціонізм 

 Тарифні бар'єри 

 Нетарифні бар'єри 

 Правові й адміністративні бар'єри 

 

Тематика рефератів і доповідей: 

 

1. Роль посередницьких фірм у міжнародній торгівлі. 

2. Особливості сучасного розвитку міжнародної торгівлі послугами. 

3. Україна на світовому ринку товарів і послуг. 
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4. Конкурентоспроможність українських товарів і послуг на світовихринках і 

засоби її підвищення. 

5. Роль ТНК у розвитку міжнародної торгівлі. 

6. Сучасна торговельна політика України. 

7. Митні тарифи: історичний аспект. 

8. Методи регулювання сучасної міжнародної торгівлі. 
Завдання для самостійної роботи: 

 

 Питання для самоконтролю: 

 

1. Визначте поняття «міжнародна торгівля», вкажіть особливості динаміки МТ. 

2. Які особливості має МТ на сучасному етапі. 

3. Охарактеризуйте рівні та інформаційні джерела світових цін? 

4. Назвіть види та форми МТ. 

5. Які переваги використання різних форм МТ? 

6. Основні принципи регулювання МТВ. 

7. Рівні та інструменти регулювання МТВ. 

8. Назвіть основні теорії міжнародної торгівлі. 

9. Розгляньте основні положення, припущення й значення теорії абсолютних 

переваг. 

10. Проаналізуйте передумови, основні положення, обмеженість і значення теорії 

порівняльних переваг. 

11. Назвіть основні положення теорії співвідношення факторів виробництва 

Хекшера-Оліна. 

12. Які групи показників розвитку світової торгівлі ви знаєте? 

13. Дослідіть товарну структуру світового ринку. 

14. Дослідіть географічну структуру світової торгівлі. 

15.  Дослідіть сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі. 

16. Назвіть провідні торгові держави світу в міжнародній торгівлі. 

17. На яких рівнях і якими методами здійснюється регулювання міжнародних 

торговельних відносин? 

18. За якими ознаками можна класифікувати форми протекціонізму? 

19.  Назвіть і коротко охарактеризуйте нетарифні методи регулювання 

міжнародної торгівлі. 

20. Які форми державного регулювання міжнародної торгівлі вам відомі? 

21. Класифікуйте основні інструменти торговельної політики. 

22. Що таке митний тариф? 

23. Як класифікуються мита? 
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24. У чому полягають складності вимірювання нетарифних методів і які 

інструменти є для цього? 

25. Які методи кількісних обмежень вам відомі? 

26. Який економічний зміст квотування і які види квот ви знаєте? 

27. Чим відрізняється внутрішня субсидія від експортної? 

28. Назвіть види міжнародного регулювання торговельної діяльності. 

29. Що розуміють під торговельними блокадами? 

30. Які особливості має торговельна політика країн, що розвиваються? 

31. Порівняйте торговельну політику розвинутих країн із країнами з перехідною 

економікою. 
32. Проаналізуйте показники масштабів міжнародної торгівлі. Провідні торгові 

держави світу. 

 

Питання для обговорення: 

 

1. Сформулюйте вихідні передумови розробки класичних теорій торгівлі. 

2. Яку користь торгівлі приносять теорії? 

3. Чому компанії з різних країн торгують одна з одною? Які є стимули до 

експорту та імпорту? 

4. Які фактори виробництва можна вважати в Україні надлишковими: капітал, 

технологію, землю або працю? На чому базуються ваші міркування? Які товари у 

зв’язку з цим Україна має продукувати та продавати – капіталомісткі; ті, що 

потребують забезпеченості землею; трудомісткі? 

5. Як, на вашу думку, пов’язані між собою національні порівняльна перевага та 

конкурентоспроможність на світовому ринку? 

6. Чи зацікавлені власники факторів виробництва у вирівнюванні цін на 

виробничі ресурси? Хто з них, на вашу думку, підтримуватиме вільну торгівлю, а 

хто – протекціонізм? Чому? 

7. Спробуйте виявити й охарактеризувати принципові відмінності умов 

міжнародної торгівлі від умов реалізації товарів і послуг на внутрішньому ринку. 

8.  Розкрийте механізм взаємозалежності міжнародної торгівлі з іншими формами 

МЕВ. Наведіть конкретні приклади. 

9. Обґрунтуйте, чим зумовлюється випереджаюче зростання темпів міжнародної 

торгівлі порівняно зі зростанням світового ВВП. 

10. Спробуйте розкрити і систематизувати фактори, які зумовлюють швидке 

зростання торгівлі послугами. 

11. Вибір методу міжнародної торгівлі. 

12. Доцільність використання допомоги посередників у міжнародній торгівлі. 

13. Необхідність використання міжнародних систем кодування товарів. 
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14. Чи погоджуєтеся ви з доводом на користь протекціонізму з метою захисту 

молодої галузі, який полягає в тому, що без запобігання силами держави 

конкуренції з боку імпорту деякі галузі не зможуть перейти від виробництва з 

високими витратами до виробництва з низькими витратами? Чому так(ні)? 

15. У чому відмінність політики лібералізації зовнішньої торгівлі від 

протекціонізму? 

16.  Побутує думка, що втручання у вільне міжнародне переміщення потоку 

товарів і послуг багато в чому зумовлюється скоріше політичними, ніж 

економічними міркуваннями. Чи погоджуєтеся ви з цим? Чому так (ні)? 

17. «Сучасні західні економісти неохоче підтримують доктрину вільної торгівлі 

без застережень, але твердо стоять на позиціях більш вільної, якщо не вільної 

торгівлі». Яке пояснення має це, на перший погляд суперечливе твердження? 

18. Порівняйте квоти і тарифи; вкажіть їхні подібні й відмінні риси. 

19. Обґрунтуйте державну політику щодо розширення або обмеження торгівлі. 

20. Дослідіть потенційний і фактичний вплив державного втручання на вільний 

торговий обмін. 

21. Чому «добровільне» обмеження експорту не може вважатися дійсно 

добровільним? 
 

Тема 4. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛІВ. 

 

Мета:визначення сутності та причин міжнародного руху капіталу, його 

видів та форм. Визначення структури світового фінансового ринку. Виявлення 

проблеми заборгованості країн. 

 

План семінарського заняття 

 

1.  Сутність та причини міжнародного руху капіталу.  

2.  Форми міжнародного руху капіталу.  

3.  Сучасні особливості міжнародного руху капіталу.  

Терміни і поняття: 

 

 Міжнародний рух капіталу 

 Капітал 

 Експорт капіталу 

 Державний капітал 

 Приватний капітал 

 Позичковий капітал 

 Підприємницький капітал 

 Прямі інвестиції 

 Портфельні інвестиції
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Тематика рефератів і доповідей: 

 

1. Найбільші портфельні інвестори у світі. 
2. Державне заохочення закордонного портфельного інвестування. 
3. Розвиток міжнародного ринку цінних паперів. 
4. Участь України в міжнародних інвестиційних процесах. 
5. Основні домінанти та особливості інвестиційної стратегії України. 
 

Завдання для самостійної роботи: 

 

 Питання для самоконтролю: 

 

1. Сутність міжнародного руху капіталу. 

2. Причини міжнародного руху капіталу. 

3. Сутність міжнародного кредиту. 

4. Види та форми міжнародного кредиту. 

5. Міжнародна інвестиційна діяльність. 

6. Світовий фінансовий ринок. 

7. Інституціональна структура світового фінансового ринку. 

8. Географічна структура світового фінансового ринку. 

9. Функціональна структура світового фінансового ринку. 

10. Реструктурування боргів країн, що розвиваються. 

11. Проблема заборгованості та можливі шляхи її розв’язання. 

12. У чому полягає сутність і причини міжнародного руху капіталу? 

13. Класифікуйте форми міжнародного руху капіталу за джерелами походження, 

характером використання, строком вкладення, метою вкладення. 

14. Які основні закономірності та особливості вивозу капіталу за сучасних умов 

глобалізації? 

15. Назвіть конкретні форми міжнародного руху капіталу як фактора 

виробництва. 

16. У чому полягають основні переваги від імпорту та експорту капіталу для 

національної економіки? 

17. Які кількісні критерії використовуються у світогосподарській практиці при 

зарахуванні інвестицій до прямих? 

18. Дайте визначення таких понять: «прямий інвестор», «підприємство з 

іноземними інвестиціями», «прямі закордонні інвестиції». 

19. Охарактеризуйте економічні ефекти прямих інвестицій. 

20. Назвіть найпоширеніші способи державної підтримки прямих інвестицій. 

21. Охарактеризуйте форми міжнародних корпорацій. 

22. Що таке портфельні інвестиції? 

23. У чому полягає принципова різниця між прямими і портфельними 

інвестиціями? 

24. Проаналізуйте розходження між акціонерними і борговими цінними паперами. 

25. Проведіть аналіз динаміки закордонних портфельних інвестицій за регіонами, 

країнами, групами країн, видами цінних паперів. 
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26. Які фактори впливають на масштаби, структуру та динаміку міжнародної 

інвестиційної діяльності в Україні? 

 

Питання для обговорення: 

 

1. Відмова від обмежень на шляху міжнародного руху капіталу призведе до 

збільшення темпів економічного зростання всіх країн, якіберуть у цьому участь. 

Чи правильне це твердження? Чому? 

2. Обґрунтуйте привабливість прямих іноземних інвестицій для краї з 

перехідною економікою. Які негативні наслідки для таких економікможливі при 

нерегульованому залученні прямих іноземних інвестицій? 

3. Розкрийте вплив глобалізації на тенденції міжнародного інвестування. 

4. Які фактори впливають на формування сприятливого інвестиційногоклімату в 

країні? Відповідь проілюструйте конкретними прикладами. 

5. Чим зумовлені превалюючі обсяги міжнародного інвестування врозвинуті 

країни світу? 

6. Розкрийте причини низької ефективності вкладення іноземних інвестицій в 

економіку України. 

7. Чи дійсно, щоінвестиційний ризик та інвестиційний клімат чинять значний 

впливна динаміку прямих іноземних інвестицій. 
 

 

 

Тема 5. МІЖНАРОДНА  МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ. 

 

Мета:зрозуміти сутність міжнародної міграції робочої сили як форми 

розвитку сфери міжнародних економічних відносин; визначити її причини, 

динаміку і структуру; виявити проблеми, що виникають при міжнародному 

переміщенні робочої сили, принципи національної міграційної політики та 

міжнародного співробітництва у регулюванні світового ринку праці. 

 

План семінарського заняття 

 

1.  Сутність, види та причини міжнародної міграції робочої сили.  

2.  Етапи міжнародної міграції робочої сили.  

3.  Наслідки міжнародної міграції робочої сили.  

4.  Регулювання міжнародних міграційних процесів.  

 

Терміни і поняття: 

 

 Міжнародна міграція робочої сили 

(ММРС) 

 Еміграція 

 Імміграція 

 Рееміграція 

 Міграційне сальдо 
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 Валова міграція 

 Остаточна ММРС 

 Тимчасова ММРС 

 Маятникова ММРС 

 Добровільна ММРС 

 Примусова ММРС 

 Організована ММРС 

 Самодіяльна ММРС 

 «Відплив інтелекту» 

 Трансміграція 

 

Тематика рефератів і доповідей: 

 

1. Особливості формування світового та регіональних ринків праці. 

2. Структурні зрушення в соціальній сфері та трансформація імміграційної 

політики постіндустріальних країн. 

3. Проблеми безробіття у світі. 

4. Старіння населення в країнах Європи й вплив на стан ринку праці. 

5. Формування і мобільність людського капіталу в глобалізованому світі. 

6. Досвід західноєвропейських країн щодо залучення іноземної робочої сили. 

7. Особливості регулювання міграційних процесів на регіональних ринках (на 

прикладі Шенгенської зони). 

8. Вплив глобалізації на міжнародну міграцію робочої сили. 

9. «Відплив інтелекту» у сучасних міграційних процесах. 

10. Міжнародна організація праці: її завдання та напрями діяльності. 

11. Міжнародна міграція робочої сили: український контекст. 

12. Сучасні риси міжнародної трудової міграції. 

13. Державні цільові міграційні програми: «Зелена карта» в США. 

14. Державні цільові міграційні програми: впровадження програми з видачі 

«Синьої карти» в ЄС. 

Завдання для самостійної роботи: 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1. Що таке світовий ринок праці? 

2. Визначте основні тенденції розвитку світового ринку праці. 

3. Що являє собою глобалізація ринку праці? 

4. Визначте основні світові центри тяжіння робочої сили. 

5. Які наслідки переміщення трудових ресурсів для країн-експортерів та країн-

імпортерів робочої сили? 

6. Яка мета та функції МОП? 

7. Назвіть основні фактори посилення міграційних процесів в Україні? 

8. Сутність, структура та основні тенденції розвитку сучасного світового ринку 

праці. 

9. Які існують економічні та неекономічні причини міжнародної трудової 

міграції? 

10. У чому полягають економічні наслідки міграції для світової економіки в 

цілому? 

11. Як впливає еміграція на економіку країни – експортера робочоїсили? 
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12. У чому виражається вплив імміграції на економіку країни – імпортера 

робочої сили? 

13. Які основні важелі державного і наддержавного регулювання міжнародної 

трудової міграції? 

14. Які причини та наслідки зовнішніх міграційних процесів для України? 

 

Питання для обговорення: 

 

1. Спробуйте охарактеризувати основні проблеми економічного розвитку країн, 

пов’язані з різним типом відтворення населення в них. 

2. Як відомо, для групи промислово розвинутих (постіндустріальних)країн 

характерною на сьогодні є тенденція старіння (флоридизація)націй. Які, на вашу 

думку, найважливіші наслідки може мати данатенденція в соціально-

економічному розвитку цієї групи країн таїхній участі в міжнародних міграційних 

процесах? 

3. На сьогодні поняття «міжнародна міграція робочої сили» – трохи застаріле. 

Чимало дослідників використовують термін «міграція людських ресурсів». У 

чому, на вашу думку, принципові відмінності міжкатегоріями «робоча сила» та 

«людський ресурс»? Спробуйте охарактеризувати роль людських ресурсів у 

світовій економіці. 

4. Спробуйте визначити сутність поняття «відплив інтелекту»та проаналізувати 

соціально-економічні наслідки цього явища для різних країн.Наведіть конкретні 

приклади. 

5. Яким чином на міграційних процесах в Україні в новому тисячолітті 

відбивається динаміка економічних і демографічних процесів? Назвіть і 

прокоментуйте тенденції зміни напрямків руху робочої сили.Яким чином це 

позначається на її якісних характеристиках? 
Змістовий модуль 3.  МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ 

ВІДНОСИНИ. 

 

Тема 6. МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА. 

Мета:визначення поняття світової валютної системи, її елементів. 

Розкрити етапи розвитку світової валютної системи та міжнародних 

фінансових організацій. 

 

План семінарського заняття 

 

1.  Сутність та структура міжнародної валютної системи. 

2.  Еволюція міжнародної валютної системи. 

3.  Міжнародні валютно-фінансові організації. 

 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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Терміни і поняття: 

 

 Міжнародні валютні відносини 

 Міжнародна валютна система 

 Валюта 

 Резервна валюта 

 Міжнародні платіжні активи 

 Форми міжнародних розрахунків 

 Валютний курс 

 Валютний паритет 

 Конвертованість валюти 

 Вільноконвертована валюта 

 Внутрішньо конвертована валюта 

 Неконвертована валюта 

 Валютні обмеження 

 Міжнародні розрахунки 

 Міжнародні рахункові одиниці 

 Спеціальних прав запозичення (СДР) 

 Система золотомонетного стандарту 

 Система золотозливкового стандарту 

 Система  золотодоларового стандарту 

 Система плаваючих валютних курсів 

 Міжнародні валютно-фінансові організації  

 Міжнародний валютний фонд 

 Група Світового банку 

 Міжнародний банк реконструкції і розвитку 

 Міжнародну асоціацію розвитку (МАР) 

 Міжнародну фінансову корпорацію (МФК) 

 Багатостороннє агентство гарантій інвестиціям 

 Міжнародний центр урегулювання інвестиційних суперечок  

Тематика рефератів і доповідей: 

 

1. Історія розвитку світової валютної системи.  

2. Європейська валютна система: стан та перспективи розвитку.  

3. Теорія паритету купівельної спроможності та її значення.  

4. Економічні функції валют.  

5. Оптимальні валютні зони як теоретична основа регіональних валютних 

угруповань. 

Завдання для самостійної роботи: 

 

 Питання для самоконтролю: 

 

1. Дайте визначення світової валютної системи. 



28 

 

2. З яких елементів складається світова валютна система? 

3. Чим відрізняються національна і світова валютні системи? 

4. Назвіть основні етапи розвитку світової валютної системи. У чому полягають 

їх відмінності? 

5. Що таке конвертованість валюти? Її основні види. 

6. Охарактеризуйте європейську валютну систему. 

7. Назвіть чим відрізняються ЕКЮ та СПЗ? 

8. Дайте визначення валютного курсу. Назвіть його види. 

9. Назвіть основні види валютної політики. Їх стисла характеристика. 

10. Які ви знаєте міжнародні валютно-кредитні і фінансові організації? 

 

Питання для обговорення: 

 

1. Визначте, що становить об’єктивну основу еволюції міжнародної валютної 

системи? 

2. Золотий стандарт дисциплінує поведінку економічних суб’єктів на світових 

ринках. Чому? 

3. Яка країна має переваги в умовах золотовалютного стандарту і чому? Назвіть 

ці переваги. 

4. Що таке демонетизація золота? Коли і чому сталася остаточна демонетизація 

золота? 

5. Якими Ви бачите перспективи розвитку сучасної валютної системи? 

6. Для чого використовуються розрахункові валютні курси?  

7. Якими є критерії вибору режимів валютних курсів?  

8. У чому полягає механізм прогнозування валютного курсу?  

9. Яка сучасна класифікація валютних режимів МВФ?  

10. Які причини краху системи «золотого стандарту» та Бреттон-Вудської 

валютної системи?  

11. Які сучасні особливості та наслідки курсових коливань світових валют? 

12. Яка роль євро в міжнародній валютно-фінансовій системі?  

13. Які найтиповіші ознаки міжнародної валюти?  

14. Як визначається вартість СДР?  

15. Якими є критерії вибору режимів валютних курсів? 

Тема 7:МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС. 

 

Мета:визначити поняття та особливості міжнародних розрахунків, 

з’ясувати економічний зміст платіжного балансу, засоби балансування його 

статей, зв’язок між ступенем конвертованості національної валюти та 

валютними обмеженнями за операціями платіжного балансу. 

 

План семінарського заняття 

1.  Суть та форми міжнародних розрахунків. 

2.  Платіжний баланс: поняття і структура.  

3.  Державне та міждержавне регулювання платіжного балансу. 
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Терміни і поняття: 

 

 Міжнародні розрахунки 

 Суб’єкти міжнародних розрахунків 

 Зовнішньоекономічна угода 

(контракт) 

 Міжнародна колективна валюта 

 Клірингові розрахунки 

 Платіж готівкою 

 Авансовий платіж 

 Платіж у кредит 

 Авансова оплата 

 Акредитив 

 Інкасо 

 Відкритий банківський рахунок 

 Банківський переказ 

 Кореспондентський рахунок 

 Рахунок «ностро» 

 Рахунок «лоро» 

 Міжнародна міжбанківська 

система електронних переказів 

 Банківський вексель 

 Соло-вексель 

 Тратта 

 Банківський чек 

 Консигнація 

 Платіжний баланс 

 Позитивне сальдо платіжного 

балансу 

 Від’ємне сальдо платіжного 

балансу 

 Баланс поточних операцій 

 Баланс фінансових операцій з 

капіталом 

 Дефіцит балансу 

 Торгівельного балансу 

 Балансу послуг та некомерційних 

платежів 

 Рахунок руху довгострокового 

капіталу 

 Рахунок руху короткострокового 

капіталу 

 Дефляційна політика 

 Девальвація 

 Валютні обмеження 

 Фінансова і грошово-кредитна 

політика 

 

Теми доповідей і рефератів: 

1. Концепція економічної рівноваги платіжного балансу.  

2. Міжнародний стандарт платіжного балансу.  

3. Платіжний баланс України: характеристика сучасного стану.  

4. Роль національних і колективних валют та золота у міжнародних розрахунках.  

5. Міжнародні платіжні системи: принципи функціонування та види. 

Завдання для самостійної роботи: 

 

 Питання для самоконтролю: 

 

1. Чинники, що впливають на стан міжнародних розрахунків. 

2. Які існують види валютних застережень? 

3. Чим відрізняються форвардні і ф’ючерсні операції? 

4. Опишіть основні види платежу. 

5. Опишіть основні форми платежу. 

6. Які існують засоби розрахунку? 

7. Що являє собою банківська гарантія платежу? 
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8. Назвіть основні види акредитивів. 

9. Чим відрізняється тратта від соло-векселя? 

10. Які форми розрахунку вигідні для експортера, а які для імпортера? 

 

Питання для обговорення: 

 

1. Що являють собою міжнародні розрахунки? 

2. Хто є суб’єктами міжнародних розрахунків? 

3. Визначте основні форми міжнародних розрахунків. 

4. Які фактори впливають на вибір форми міжнародних розрахунків? 

5. Які недоліки інкасової форми розрахунків? 

6. Яка форма міжнародних фінансових розрахунків найвигідніша для експортера? 

7. Яким документом регламентується використання акредитивів для 

міжнародних розрахунків? 

8. Проаналізуйте можливі наслідки «де доларизації» міжнародних розрахунків. 

9. Дайте визначення платіжного балансу. В чому полягає його економічний 

зміст? 

10. Які основні цілі та принципи складання платіжного балансу? 

11. Назвіть основні рахунки платіжного балансу. 

12. Визначте порядок формування рахунків платіжного балансу. 

13. Охарактеризуйте структуру платіжного балансу. 

14. Дайте визначення дефіциту торговельного балансу. 

15. Які основні складові балансу послуг? 

16. Яка структура балансу руху капіталів? 

17. Наведіть класифікацію статей платіжного балансу за методикою міжнародного 

валютного фонду (МВФ). 

18.  Перелічіть основні фактори, які впливають на платіжний баланс. 

19. Які засоби коригування платіжного балансу може використовувати уряд 

країни? 

20. Дайте порівняльну характеристику шляхів урівноваження платіжного балансу. 

 

Змістовий модуль 4. ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. 

 

Тема 8:МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ. 

Мета:дослідження передумов інтеграційних процесів у світі, аналіз і 

порівняльна характеристика найбільших інтеграційних об'єднань світу, 
співставлення основних етапів розвитку інтеграційних процесів. 
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План семінарського заняття 

 

1.  Сутність міжнародної економічної інтеграції.  

2.  Форми міжнародної економічної інтеграції.  

3.  Наслідки міжнародної економічної інтеграції. 

 

Терміни і поняття: 

 

 Міжнародна економічна інтеграція 

 Горизонтальна інтеграція 

 Вертикальна інтеграція 

 Зона преференційної торгівлі 

 Зона вільної торгівлі 

 Митний союз 

 Спільний ринок 

 Економічний союз 

 Повна інтеграція 

 Європейський Союз 

 Північноамериканська зона вільної 

торгівлі 

 Угода про свободу торгівлі країн 

Південно-Східної Азії 

 

Теми доповідей і рефератів: 

 

1. Зона преференційної торгівлі: сутність і приклади використання. 

2. Зона вільної торгівлі: сутність і приклади використання. 

3. Митний союз: сутність і приклади використання. 

4. Спільний ринок: сутність і приклади використання. 

5. Економічний союз: сутність і приклади використання. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

 

 Питання для самоконтролю: 

 

1. Розкрийте сутність міжнародної регіональної інтеграції. 

2. Сформулюйте основні передумови економічної інтеграції. 

3. Охарактеризуйте об’єктивні основи регіональної інтеграції. 

4. Які основні фактори визначають розвиток міжнародної економічної інтеграції? 

5. Назвіть рівні міжнародної регіональної інтеграції. 

6. Що собою передбачає повна інтеграція? 

7. Розкрийте сутність статичних та динамічних ефектів інтеграції. 

8. Які країни входять до Європейського економічного співтовариства? 

9. Назвіть етапи європейської інтеграції. 

10. Назвіть наднаціональні органи управління Європейським Союзом. 

 

Питання для обговорення: 

 

1. Дайте характеристику основних етапів інтеграційного процесу і покажіть 

різницю між ними. 
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2. Назвіть характерні ознаки інтеграції за допомогою яких вона відрізняється від 

інших форм економічної взаємодії країн. 

3. Надайте порівняльну характеристику зони вільної торгівлі та спільного ринку. 

4. Надайте порівняльну характеристику митному та економічному союзу. 

5. Що стримує економічну інтеграцію країн що розвиваються? 

6. Чи вигідна економічна інтеграція країнам що розвиваються? 

7. В яких інтеграційних об’єднаннях бере участь Україна? 

8. В чому Ви бачите вигоду від вступу України в ЄС? Наскільки це можливо в 

найближчий час? 

 

 

  Тема 9:ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК. 

 

Мета:дослідження особливостей процесу єдності світу, аналіз сутності 

глобальних проблем, з’ясування ролі міжнародного співробітництва у розв’язанні 

глобальних проблем і розвитку світового господарства. 

 

План семінарського заняття 

 

1.  Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового 

господарства. 

2.  Головні форми глобалізації світового господарства. 

3.  Наслідки глобалізації світового господарства.  

4.  Міжнародне регулювання глобальних проблем. 

 

Терміни і поняття: 

 

 Глобальна економіка 

 Глобалізація світового господарства 

 Рівні глобалізації 

 Глобалізація на рівні окремої країни 

 Глобалізація на рівні окремої галузі 

 Глобалізація на рівні окремої компанії  

 Політичні проблеми глобалізації 

 Природно-екологічні проблеми глобалізації 

 Соціально-економічні проблеми глобалізації 

 Наукові проблеми глобалізації 

 

Теми доповідей і рефератів: 

 

1. Політичні глобальні проблеми:  сутність та особливості. 

2. Природно-екологічні глобальні проблеми:  сутність та особливості. 

3. Соціально-економічні глобальні проблеми:  сутність та особливості. 

4. Наукові глобальні проблеми:  сутність та особливості. 
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Завдання для самостійної роботи: 

 

 Питання для самоконтролю: 

 

1. У чому полягає суть сучасної глобалізації світогосподарських зв’язків? 

2. Що таке глобальна економіка? 

3. Які фактори зумовлюють процес глобалізації? 

4. Які економічні закони впливають на розвиток глобалізації? 

5. Проблема війни і миру як глобальне питання розвитку міжнародної економіки. 

6. У чому полягає суть та наслідки енергетичної глобальної проблеми? 

7. Розкрийте особливості сировинної глобальної проблеми. 

8. Продовольча глобальна проблема: суть та наслідки. 

9. Демографічна глобальна проблема та її особливості. 

10. У чому зміст екологічної глобальної проблеми? 

11.Дайте характеристику основним напрямам участі України у формуванні 

глобальної виробничої інфраструктури міжнародної економіки. 

 

Питання для обговорення: 

 

1. В чому полягають позитивні і негативні наслідки і науково-технічного 

прогресу? 

2. Чому глобальні проблеми можуть бути вирішені тільки світовим 

співтовариством? 

3. Охарактеризуйте форми прояву глобалізації. 

4. Екологічні проблеми як головна мета співпраці світового господарства. 

5. Які шляхи вирішення проблеми вичерпаності ресурсів? 

6. Чи може національна економіка України залишитись осторонь процесів 

глобалізації? 

7. З якими європейськими організаціями співпрацює Україна? 

8. Які міжнародні організації надають Україні допомогу в розв’язанні проблем 

глобального характеру? 

9. Чи актуальною є продовольча проблема для нашої країни? 

10. Наскільки ефективним є міждержавне регулювання глобальних проблем? 

11. Який ефект може отримати Україна від регіонального співробітництва з ЄС? 

12. Обґрунтувати свою точку зору на проблему, чому Чорнобильська катастрофа 

стала глобальною проблемою європейського регіону? 

13. Чому світова співдружність з необхідністю повинна допомагати країнам з 

низьким рівнем розвитку економіки? 

14. Чому сьогодні необхідно знищити ядерну зброю? 
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2. http://korrespondent.net/ 

3. http://gufer.net/ (Економіка для студентів) 

4. http://www.bank.gov.ua/ (Національний банк України) 

5. http://www.kmu.gov.ua/ (Урядовий портал) 

6. http://www.me.gov.ua/ (Міністерство економічного розвитку і торгівлі) 

7. http://www.nbuv.gov.ua/ (Національна бібліотека України ім.І.В.Вернадського) 

8. http://www.niss.gov.ua/catalogue/11/ (Національний інститут стратегічних 

досліджень при Президентові України) 

9. http://www.nplu.org/ (Національна парламентська бібліотека України) 

10. http://www.ukrstat.gov.ua (Офіційний Веб-сайт Державної служби статистики 

України) 

 
 


