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Міжнародна економіка  
 

8-й семестр 
  
 

1. Міжнародна економічна система 

 Предмет, поняття, структура  та завдання вивчення дисципліни. Поняття про відкриту економіку та напрями 
формування єдиного світового господарства. Особливості сучасного стану міжнародних економічних відносин. 
Перспективи розвитку міжнародної економіки. Сучасні економічні теорії. 

2. Міжнародна економічна діяльність 

 Етапи  формування і розвитку МЕВ. Основні складові частини (країни) міжнародної економіки. Групи країн та 
типи економік в системі МЕВ. Характерні риси економічного розвитку  країн з різним рівнем розвитку.  

3. Світовий ринок товарів та послуг 

 Товарна та географічна структура міжнародної торгівлі. Основні тенденції  світового ринку товарів та послуг. 
Характеристика світових товарних ринків. Особливості торгівлі сировиною та енергетичними ресурсами. 
Торгівля сільськогосподарськими товарами. Торгівля промисловими товарами, машинами і устаткуванням. 
Теорія абсолютної переваги. Роль Світової організації торгівлі (СОТ) у регулюванні міжнародної торгівлі. 

4. Світовий фінансовий ринок 

 Загальна характеристика сучасного стану світового фінансового ринку Роль  технологічних процесів у 
формуванні світового фінансового ринку. Міжнародні потоки капіталу. Міжнародна міграція капіталу як одна з 
основних форм міжнародної економіки. Причини і сутність вивозу капіталу. Основні складові частини 
фінансових потоків. Проблеми світового фінансового ринку. 

5. Прямі інвестиції та міжнародне співробітництво 

 Визначення прямих іноземних інвестицій та характеристика їх динаміки. Основні фактори впливу на процес 
прямого інвестування. Форми прямого інвестування. Світова географія прямих іноземних інвестицій. Значення 
прямих іноземних інвестицій для реструктуризації економіки країн ЦСЄ та країн із перехідною економікою. 

6. Міжнародний кредит 

 Класифікація міжнародного кредиту. Форми кредитування зовнішньої торгівлі. Міжнародні позики і їх роль у 
світовій економіці. Структура світового ринку позичкових капіталів. Роль інноваційних, технологічних та 
дерегуляційних процесів у формуванні світового фінансового ринку. 

7. Світовий ринок праці 

 Функціонування  світового ринку праці. Механізм перерозподілу робочої сили між різними країнами та 
регіонами. Використання трудових ресурсів та інтенсифікації обміну знаннями і досвідом між народами. 
Основні тенденції світового ринку праці, його роль у світовій економіці. Стан національного ринку праці. Шляхи 
інтеграції України у світовий ринок праці. 

8. Міжнародна трудова міграція 

 Якісна характеристика структури міграційних потоків. Основні причини міграції. Сучасні тенденції розвитку 
міграційних процесів. Географічні потоки міграції в сучасному світі. Міграційні потоки в Західну Європу. 
Міграція в США. Стан міграції в Східній Європі і країнах колишнього СРСР. 

9. Світова валютна система 

 Основні елементи світової валютної системи. Міждержавне регулювання валютних відносин. Міжнародні 
фінансові організації: Міжнародний валютний фонд (МВФ) (структура, мета та основні напрямки діяльності). 
Міжнародний банк реконструкції і розвитку та його дочірні організації (МАР, БАГІ). Структура Світового банку. 



  
10. Міжнародні розрахунки 

 Вплив  факторів на стан міжнародних розрахунків. Способи і засоби платежу, що використовуються в 
міжнародній торгівлі. Основні види міжнародних розрахунків. Особливість міжнародних розрахунків. Природа 
міжнародних розрахунків і їх організації. 

11. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага 

 Поняття про платіжний баланс. Уніфікована методологія складання платіжного балансу за “Довідником 
платіжного балансу” МВФ. Структура платіжного балансу. Методи збору інформації для платіжного балансу. 
Основні розрахунки платіжного балансу та їх інтерпретація. Розрахунковий або поточний рахунок. Рахунок 
капіталу. Базисний рахунок. Рахунок резервних платежів. 

12. Міжнародна регіональна інтеграція 

 Суть та основні передумови міжнародної регіональна інтеграції. Передумови створення Європейського Союзу, 
структура і організація. Угоди міжнародної  інтеграції. Основні регіональні організації. Перспективи 
інтеграційних процесів у міжнародній економіці. 

13. Глобалізація  економічного розвитку 

 Сутність та проблеми глобалізації у міжнародній економіці. Основні показники економічного розвитку та їх 
інтерпретація. Порівняння рівнів економічного розвитку. Значення показника ВВП для міжнародних порівнянь 
економічного розвитку країн. 

14. Інтеграція України у світову  економіку 

 Сучасні процеси міжнародної економічної інтеграції. Напрями та пріоритети сучасного етапу 
інтернаціоналізації господарського життя. Середовище глобальної конкуренції. Стратегічні інтереси всіх країн 
та регіонів світу. Економічні наслідки інтеграції країн у світову економіку. Об’єктивні можливості інтеграції 
України у світове господарство.  
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Контроль знань: 
Індивідуальні завдання 5х3 15  
Контрольні роботи  2х10 20 
Тести    14х5 70 
Колоквіум   2х10 20 
Всього    125  


