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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» передбачає 

дослідження системи міжнародних економічних відносин, що складається між 

національними економіками країн світу в умовах інтернаціоналізації та глобалізації. В межах 

програми аналізується інтернаціоналізація економічного розвитку, середовище розвитку 

міжнародних економічних відносин, глобалізація та економічний розвиток, міжнародна 

торгівля, міжнародна міграція трудових ресурсів, міжнародна мобільність капіталу, світова 

валютна система, платіжний баланс країн світу, сутність та особливості міжнародної 

економічної інтеграції. Вивчення дисципліни сформує у студентів систему знань з 

міжнародної економіки, умов, форм, методів і основного інструментарію міжнародної 

економічної діяльності. 

 
2. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Мета дисципліни: формування системи знань з міжнародної економіки, умов, форм, 

методів і основного інструментарію міжнародної економічної діяльності.  

Завдання дисципліни: вивчення сутності й тенденцій інтернаціоналізації і 

глобалізації економіки, форм, методів, суб’єктів і рівнів міжнародної економічної діяльності, 

принципів і середовища її розвитку, практики здійснення і механізмів регулювання; набуття 

вміння аналізувати й оцінювати світогосподарські  явища і процеси у контексті національних 

інтересів України. 

3. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

№ 

зан. 

Тема занять 

1-2 
Інтернаціоналізація економічного розвитку.  

Міжнародний поділ праці як основа розвитку міжнародних економічних 

відносин. Світовий ринок. Світове господарство та міжнародна мобільність 

факторів виробництва. Інтернаціоналізація господарської діяльності. 

Міжнародна економіка та її структура 

3-4 
Середовище розвитку міжнародних економічних відносин.  

Середовище міжнародних економічних відносин. Функціональні взаємозв’язки у 

міжнародній економіці. Класифікація країн у міжнародній економіці. 

5-6 Глобалізація та економічний розвиток.  

Поняття, основні чинники та форми прояву економічної глобалізації. Соціально-

економічні ефекти глобалізації 



 

 

  

7-8 Міжнародна торгівля.  

Суть та показники міжнародної торгівлі. Теорії міжнародної торгівлі. 

Зовнішньоторговельна політика: суть та інструменти. Регулювання торгівлі на 

міжнародному рівні. 

9-10 

Міжнародна міграція трудових ресурсів.  

Суть та види міжнародної міграції робочої сили. Тенденції розвитку 

міжнародного ринку робочої сили. Регулювання міграційних процесів. 

11-13 Міжнародна мобільність капіталу.  

Міжнародна мобільність капіталу: суть, етапи і фактори розвитку Форми 

міжнародного руху капіталу (прямі іноземні інвестиції, портфельні іноземні 

інвестиції, міжнародні кредити) 

14-15 Світова валютна система.  

Суть міжнародних валютних відносин. Види валютних систем. Валютні курси. 

Котирування валют. Конвертованість валют. Еволюція валютної системи. 

Валютні ринки та валютні операції. Валютна політика держави. 

16-17 Платіжний баланс  

Суть та структура платіжного балансу Методи регулювання платіжного балансу. 

Фактори, що впливають на платіжний баланс. 

18-19 Сутність та особливість міжнародної економічної інтеграції.  

Суть, передумови та цілі економічної інтеграції. Етапи економічної інтеграції. 

Статичні та динамічні ефекти економічної інтеграції. Регіональні інтеграційні 

об’єднання.  

 

4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

зан. 

Тема занять 

1 Глобалізація та економічний розвиток 

2 Міжнародна торгівля 

3 Міжнародна міграція трудових ресурсів 

4 Міжнародна мобільність капіталу 

5 Світова валютна система 

6 Платіжний баланс  

7 Сутність та особливість міжнародної економічної інтеграції 
 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ п/п Вид роботи / Назва теми 

1 Підготовка до аудиторних занять 

2 Підготовка до контрольних заходів 

3 Виконання курсового проекту або роботи 

4 Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях: 

Світовий фінансовий ринок 

Міжнародна економічна діяльність 

Міжнародний науково-технологічний обмін 

Міжнародні розрахунки 



 

 

  

Інтеграція України в світову економіку 

5 Підготовка до екзамену 
 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі методи  контролю: усне 

опитування, письмове опитування, тестовий контроль, практична перевірка, а також методи 

самоконтролю та самооцінки. 
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