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Пояснювальна записка
Метою навчальної дисципліни є формування системи спеціальних знань з проблем розвитку та сучасного стану міжнародних економічних відносин (МЕВ) для фундаментальної та спеціальної економічної освіти та для практичної діяльності у сфері національного і
світового господарства; вивчення основних закономірностей розвитку сучасних міжнародних економічних відносин, шляхів та особливостей їх реалізації як загалом, так і на прикладі країн, інтеграційних
об’єднань, регіонів світової економіки; визначення місця і ролі України в системі міжнародних економічних відносин.
Предметом навчальної дисципліни є система зв’язків національних економік різних країн на основі міжнародного поділу праці.
Завданням навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань про основні форми МЕВ (міжнародну торгівлю, міжнародний рух капіталів, валютно-фінансові та кредитні відносини, науково-технологічний обмін, міжнародну міграцію робочої сили тощо),
сучасні форми активізації МЕВ (вільні економічні зони, транснаціональні корпорації); визначення місця і ролі України в міжнародних економічних відносинах, перспективи участі країни в світогосподарських зв’язках. Набуті знання при вивченні курсу розширять
базу теоретичних економічних знань у студентів як основи для формування навичок і вмінь дослідження практичних проблем сучасних
міжнародних економічних відносин, створять логічну основу для
підготовки висококваліфікованих фахівців з вищою економічною освітою, дозволять майбутнім спеціалістам застосовувати їх у науковій
та практичній діяльності при вирішенні фахових завдань.
Унаслідок вивчення дисципліни студенти повинні:
знати:
загальні закономірності розвитку МЕВ, форми прояву цих закономірностей у різних секторах і регіонах, інтеграційних об’єднаннях,
економічних союзах та окремих країнах світового господарства; основні механізми регулювання і управління розвитком міжнародних
економічних відносин на національному та інтернаціональному рівнях; особливості участі України в МЕВ;
уміти:
аналізувати динамічні якісні зміни у розвитку МЕВ; давати оцінку поточним міжнародним економічним подіям; характеризувати



сучасний стан, проблеми та перспективи участі України в міжнародних господарських зв’язках.
Навчальна дисципліна “Міжнародні економічні відносини” посідає важливе місце серед дисциплін, що викладаються студентам у
вищих навчальних закладах, які готують спеціалістів з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, країнознавства, міжнародних
економічних відносин та інших спеціальностей економічного спрямування. Вона тісно пов’язана із вивченням таких курсів, як “Міжнародна економіка”, “Економіка зарубіжних країн”, “Міжнародна торгівля”, “Зовнішньоекономічна політика”, “Вільні економічні зони”,
“Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”.
Тематичний план
дисципліни
“Міжнародні економічні відносини”
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Зміст
дисципліни
“Міжнародні економічні відносини”
Змістовий модуль І.	Сутність, середовище і розвиток
міжнародних економічних відносин
(МЕВ)
Тема 1.	Сутність, середовище та інфраструктура МЕВ
Сутність МЕВ, основні визначення. Світове господарство як
об’єкт МЕВ, його суттєва характеристика і взаємозв’язок з міжнародними економічними відносинами.
Передумови становлення та розвитку МЕВ. Інтернаціоналізація
господарського життя. Міжнародний поділ праці. Міжнародна економічна інтеграція.



Об’єкти МЕВ. Суб’єкти МЕВ. Особливості держави як суб’єкта
МЕВ. Організаційно-правові форми юридичних осіб у міжнародній
господарській практиці. Суб’єкти МЕВ України.
Механізм реалізації МЕВ.
Основні характеристики сучасного етапу розвитку міжнародних
економічних відносин.
Фактори впливу на МЕВ (політичні, соціально-економічні, науково-технічні, правові, екологічні тощо).
Рівні функціонування МЕВ (міжнародні економічні контакти,
взаємодія, співробітництво, інтеграція). Системне визначення МЕВ.
Поняття середовища МЕВ, його структуризація та особливості.
Специфіка аналізу й оцінка середовища МЕВ.
Економічне середовище. Економічне регулювання МЕВ. Становище і розвиток ринкових відносин країн, груп країн, регіонів світу
та особливості їх економічних взаємовідносин.
Політико-правове середовище. Особливості взаємодії політики
та економіки у МЕВ. Правові регулятори МЕВ. Політичні інтереси
країн, груп країн, регіонів.
Інституціональне забезпечення МЕВ. Національні, міжнаціональні і наднаціональні органи регулювання МЕВ. Основні міжнародні
економічні організації та їх систематизація.
Соціально-культурне середовище та його значення у розвитку
МЕВ.
Інфраструктура сучасних МЕВ. Міжнародний транспорт. Інформаційно-комунікаційні системи.
Фактори посилення економічної взаємозалежності країн. Cпільність конкретних економічних інтересів.
Література [1; 8; 12; 15; 16; 18; 21; 25; 26; 33]
Тема 2.	Історія розвитку МЕВ
Міжнародні торговельні зв’язки стародавнього світу. Зародження
та розвиток міжобщинних господарських зв’язків. Особливості зовнішньоекономічних відносин стародавніх держав.
Міжнародні економічні відносини епохи середньовіччя. Зовнішньоторговельні відносини при феодалізмі. Зовнішньоекономічні
зв’язки Київської русі, Російської централізованої держави та Запорозької Січі. Зовнішньоекономічні зв’язки країн Сходу.



Міжнародні економічні відносини в умовах становлення індустріальної цивілізації. Зовнішня торгівля у період первісного нагромадження капіталу. Міжнародний поділ праці та формування світового ринку.
Міжнародні економічні відносини індустріальної епохи. Монополістичний капіталізм і система економічних відносин світового
господарства. Розвиток всесвітніх економічних зв’язків у першій половині ХХ ст. Світогосподарські зв’язки у повоєнні роки.
Література [1; 2; 12; 15; 16; 33; 69]
Тема 3.	Міжнародний поділ праці як основа розвитку МЕВ
Визначення основних термінів теми: виграш від торгівлі; кооперування виробництва; міжнародна спеціалізація; обмін; подетальна
спеціалізація; технологічна спеціалізація; фактори виробництва; економічний потенціал; економічна ефективність.
Сутність та види міжнародного поділу праці.
Міжнародний поділ праці (МПП) в економічній науці. Економічні доктрини А. Сміта і Д. Рікардо. Праця А. Сміта “Дослідження про
природу та причини багатства народів”. Праця Д. Рікардо “Початок
політичної економії та оподаткування”.
Фактори виробництва як передумова МПП: праця, капітал, земля,
технологія.
Причини та особливості включення країн в міжнародний поділ
праці.
Фактори, що впливають на розвиток МПП. Роль та значення
природно-географічних факторів. Роль та значення соціально-економічних факторів. Роль та значення науково-технічних факторів.
Форми МПП і тенденції їх розвитку на сучасному етапі. Міжнародна спеціалізація виробництва. Міжнародне кооперування виробництва. Фактори ефективного розвитку міжнародної спеціалізації і
кооперування виробництва.
Роль науково-технічного прогресу у розвитку сучасного МПП.
Сучасні погляди на сутність та трансформаційні можливості
МПП.
Література [1; 8; 10; 12; 18; 26; 33]



Змістовий модуль ІІ. Форми міжнародних економічних
відносин
Тема 4.	Міжнародні торговельні відносини
Місце міжнародної торгівлі в МЕВ. Теорії міжнародної торгівлі.
Показники розвитку міжнародної торгівлі.
Форми міжнародної торгівлі за специфікою регулювання: звичайна, за режимом найбільшого сприяння, преференційна, дискримінаційна.
Форми міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії суб’єктів:
традиційна (проста), торгівля за кооперацією, компенсаційна (зустрічна), оренда (лізинг).
Форми міжнародної торгівлі за специфікою предмета торгівлі: сировинними товарами, промисловими товарами, машинами та обладнанням, послугами.
Методи міжнародної торгівлі. Торгівля через торговельно-посередницькі фірми. Торгівля через лізингові компанії. Міжнародні товарні біржі. Міжнародні товарні аукціони. Міжнародні тендери (торги). Міжнародні виставки/ярмарки.
Принципи, сутність і рівні регулювання міжнародних торговельних відносин. Тарифні методи регулювання. Міжнародні товарні класифікації. Нетарифні методи регулювання. Сутність і сучасні форми
протекціонізму. Демпінг та антидемпінгові процедури в міжнародній
торгівлі. Митні формальності і технічні бар’єри. Світова організація
торгівлі (СОТ) та її роль у розвитку міжнародної торгівлі. Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД).
Масштаби, структура і динаміка міжнародної торгівлі. Особливості торговельно-економічних відносин країн, груп країн, інтеграційних угруповань. Україна в міжнародних торговельних відносинах.
Література [1–4; 8; 10; 12; 15–19; 24–27; 30; 32–35]
Тема 5.	Міжнародний рух капіталу
Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ. Причини і сутність
вивозу (експорту) капіталу. Відтік капіталу. Рух капіталу міжнародних корпорацій. Фактори, що стимулюють вивіз капіталу.
Цілі і форми вивозу капіталу. Державний і недержавний (приватний) капітал. Підприємницький і позичковий капітал. Здійснення


прямих і позичкових (портфельних) інвестицій. Міжнародний кредит та його основні види. Кредити: зв’язаний і фінансовий; товарний
і валютний; приватний, урядовий, змішаний, міжнародних установ;
забезпечений і бланковий; короткостроковий, середньостроковий і
довгостроковий. Формування і розвиток світового ринку позичкових
капіталів. Функціональна структура: світовий грошовий ринок і світовий ринок капіталів. Географічна структура.
Основні міжнародні фінансові центри, передумови їх виникнення
та особливості функціонування. Інституціональна структура ринку
позичкових капіталів. Транснаціональні банки, фінансові компанії,
фондові біржі. Валютна структура і динаміка міжнародної міграції
капіталів.
Сучасні риси міжнародного руху капіталів. Географія вивезення
капіталу. Основні тенденції експорту капіталу. Держава і рух капіталу. Міжнародний рух капіталу та його наслідки для країн-експортерів
та імпортерів капіталу.
Проблема заборгованості і можливі шляхи її вирішення. Зовнішня заборгованість, запозичення та інвестиції в економіці України.
Література [1; 2; 4; 8; 10; 12; 15; 16; 18; 25; 26; 33]
Тема 6.	Вільні економічні зони
Державна регіональна політика та місце в ній особливих територіально-господарських утворень.
Спеціальна (вільна) економічна зона: ознаки, визначення та типи
ВЕЗ залежно від критеріїв і масштабу зон.
Місце вільних економічних зон у міжнародних економічних відносинах країн. ВЕЗ як особлива форма МЕВ.
Історія вільних зон: від porto franko до науково-технічних зон та
регіональних торговельних 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, які мали централізовано
керовану економіку.
Досвід промислово розвинених країн у сфері заснування ВЕЗ
(Ірландія, США, Німеччина). Використання країнами, що розвиваються, моделі вільних виробничих зон (Китай, ОАЕ). Розбудова ВЕЗ
країнами, які мали централізовано керовану економіку (Угорщина,


Польща, Росія). Передумови створення, регулювання діяльності та
управління ВЕЗ в Україні.
Макроекономічний вплив (зайнятість, зовнішньоторговельний
баланс, зміна інноваційної якості економіки, інвестиційні процеси
тощо) вільних зон на економіку приймаючих держав та розвиток їх
МЕВ.
Офшорні зони та офшорний бізнес, їх місце та роль у міжнародних економічних відносинах. Види офшорних компаній: компанії
холдингового типу; торгово-посередницькі фірми; компанії фінансового профілю. Характерні риси офшорних фірм. Податкові гавані та
країни із сприятливим оподаткуванням. FATF та основні напрями її
діяльності.
Література [1; 17; 99]
Тема 7.	Міжнародні валютно-фінансові та кредитні
відносини
Національні, міжнародні і світові валютні системи. Поняття валюти та її види. Оборотність валют. Валютний паритет. Валютний курс.
Основні риси міжнародної валютної системи та етапи її розвитку.
Бреттон-Вудська та Ямайська системи. Створення сучасної валютної
системи і тенденції її розвитку. Міжнародний валютний фонд. Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Міжнародні колективні резервні валютні одиниці.
Регіональна валютна система. Основні етапи розвитку Європейської валютної системи (ЄВС). Механізм функціонування та розвиток ЄВС. Створення євро. Теорія оптимальних валютних зон. Вплив
введення євро на Україну.
Особливості валютних відносин країн, що розвиваються.
Валютні ринки, їх види та структура. Котирування валют. Основні валютні операції. Структура, види та особливості функціонування
ринків золота.
Міжнародні розрахунки та їх основні форми. Валютний ризик та
методи його обмеження. Платіжний баланс, його структура і методи
складання.
Україна на міжнародному валютно-фінансовому ринку. Проблема
конвертованості національної валюти.
Література [1; 2; 8; 10; 12; 15; 16; 18; 25; 26; 31; 33]
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Тема 8.	Міжнародні науково-технічні відносини
Міжнародні науково-технічні відносини як форма МЕВ. Сутність
та особливості науково-технічних відносин. Поняття технології. Поняття міжнародної передачі технології. Правові форми захисту технології. Патент. Ліцензія. Копірайт. Товарна марка. Форми передачі
технології. Патентна угода. Ліцензійна угода. Ноу-хау. Інжиніринг.
Франчайзинг. Міжнародне технічне сприяння (технологічні гранти,
співфінансування технічного сприяння).
Міжнародна торгівля ліцензіями. Динаміка розвитку міжнародної
торгівлі ліцензіями. Географія міжнародної торгівлі ліцензіями. Роль
ТНК у міжнародній ліцензійній торгівлі. Патентна ліцензія. Безпатентна ліцензія. Проста ліцензія. Виключна ліцензія. Повна ліцензія.
Види ліцензійних платежів. Роялті. Паушальний платіж. Участь у
прибутку. Участь у власності.
Міжнародний ринок ноу-хау. Особливості міжнародної торгівлі
ноу-хау. Ноу-хау технічного характеру. Комерційне ноу-хау. Способи
сплати ноу-хау. “Кост плас”.
Поняття інжинірингу та його особливості. Класифікація інжинірингових послуг. Базисний інжиніринг. Детальний інжиніринг. Методи постачання інжинірингових послуг. Поняття реінжинірингу.
Кризовий реінжиніринг. Реінжиніринг розвитку.
Поняття і сутність франчайзингу. Суб’єкти міжнародної франчайзингової угоди. Переваги і недоліки франчайзингу. Методи фінансування франчайзингу. Альтернативні джерела фінансування. Типи
франчайзингу. Динаміка розвитку ринку франчайзингу. Особливості
франчайзингу в країнах, що розвиваються (у т.ч. СНД і Україні).
Регулювання міжнародних науково-технічних відносин.
Україна в міжнародних науково-технічних відносинах.
Література [1; 2; 4; 8; 10; 12; 15–18; 25; 26; 33]
Тема 9.	Міжнародна міграція робочої сили
Міграція населення і міграція робочої сили. Економічна природа, рушійні сили й етапи міжнародної міграції робочої сили. Основні поняття і категорії робочої сили та її міжнародної міграції. Види
міжнародної міграції: остаточна, тимчасова, сезонна, маятникова;
добровільна і примусова; робочих і спеціалістів. “Відплив умів”, його
причини, напрями, кількісна та якісна оцінки.
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Масштаби й головні напрями сучасних міграційних процесів.
Вплив НТР і транснаціональних корпорацій на міжнародну трудову
міграцію. Формування і розвиток світових ринків робочої сили.
Регулювання міжнародних міграційних процесів. Адміністративно-правове та економічне державне регулювання. Роль міжнародних
організацій у регулюванні міграційних процесів. Міжнародна організація праці (МОП), її завдання, структура і напрями діяльності. Соціальні аспекти міжнародної міграції робочої сили.
Україна у світових міграційних процесах. Використання іноземної
робочої сили. Етапи, структура і напрями міграційних потоків країни.
Література [1; 2; 4; 8; 10; 12; 15–18; 26; 33]
Тема 10. Транспортне забезпечення МЕВ
Роль транспорту для здійснення міжнародних економічних відносин, зокрема торговельних відносин. Класифікація міжнародних
транспортних послуг.
Основні види транспортних перевезень. Характеристика міжнародних морських перевезень. Роль і значення морського транспорту
для міжнародної торгівлі. Трапове та лінійне судноплавство. Каботажні перевезення. Характеристика міжнародних річкових перевезень. Характеристика міжнародних повітряних перевезень. Роль і
значення авіаційного транспорту для міжнародних пасажирських
перевезень. Характеристика міжнародних залізничних перевезень.
Характеристика міжнародних автомобільних перевезень.
Базисні умови поставок товарів. Інкотермс-2000.
Міжнародні транспортні коридори.
Конвенції та угоди про міжнародні транспортні перевезення.
Міжнародне морське право. Міжнародне річкове право. Міжнародне
повітряне право. Міжнародне залізничне право. Міжнародне автомобільне право.
Україна в системі міжнародних транспортних перевезень. Місце
транспортних послуг у зовнішній торгівлі України. Міжнародні угоди та конвенції, членом яких є Україна.
Література [1–3; 8; 10; 12; 15–18; 22; 25; 26; 31–33]
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Змістовий модуль ІІІ.	Інтеграційні процеси в системі МЕВ
Тема 11.	Сутність і форми міжнародної економічної
інтеграції
Поняття та основні риси міжнародної економічної інтеграції. Передумови і умови її становлення як якісно нового рівня МЕВ.
Рівні розвитку міжнародної економічної інтеграції: головний
рівень інтеграційного розвитку; господарська взаємодія окремих
держав; взаємодія різних партій, органів, союзів, соціальних груп, окремих громадян різних країн; функціонування інтеграційного угруповання окремих країн.
Основні відмінності міжнародної економічної інтеграції від традиційного економічного співробітництва.
Форми міжнародної економічної інтеграції. Зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний і політичний союзи.
Шляхи формування міжнародних економічних інтеграційних угруповань (комплексів).
Фактори сприяння та протидії розвитку міжнародної економічної
інтеграції. Характерні особливості сучасних процесів міжнародної
економічної інтеграції.
Література [1; 2; 8; 10; 12; 14–16; 18; 21; 22; 26; 28; 30; 31; 33]
Тема 12.	Особливості розвитку європейської економічної
інтеграції
Особливості розвитку інтеграційних процесів в Європі. Європейське співтовариство (ЄС) та його склад. Цілі створення ЄС, логіка
його становлення та основні етапи розвитку. Європейське об’єднання
вугілля і сталі. Паризький договір. Створення ЄЕС і Євроатома. Римський договір. Митний союз. Формування спільного ринку. Цілі, механізми та особливості формування валютно-економічного і політичного союзу.
Сучасна інституціональна структура і політико-правові механізми ЄС. Політика ЄС стосовно третіх країн та їх угруповань. Субрегіональні економічні угруповання. Бенілюкс.
Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). Цілі створення,
основні завдання і особливості діяльності. Перспективи ЄАВТ. Формування Європейського економічного простору.

13

Теорія і практика соціалістичної економічної інтеграції. Потенціал
і сучасні особливості східноєвропейської економічної інтеграції.
Умови і передумови загальноєвропейської економічної інтеграції.
Внутрішньоєвропейська сумісність: політико-правовий, економічний і соціальний аспекти. Вплив зовнішніх факторів на процеси загальноєвропейської економічної інтеграції.
Література [1; 2; 8; 10; 12; 14–16; 18; 21; 22; 26; 28; 30; 31; 33]
Тема 13.	Регіональні економічні об’єднання
Особливості інтеграційних процесів у Чорноморському регіоні.
Чорноморське економічне співробітництво (ЧЕС). Формування
зони вільної торгівлі в цьому регіоні. Основні форми співробітництва в регіоні. Інвестиційні зв’язки країн-учасниць ЧЕС. Інвестиційна
привабливість і вигідність сфери туризму. Чорноморський банк торгівлі і розвитку (ЧБТР).
Особливості розвитку економічних взаємозв’язків у Північній
Америці. Формування регіонального американо-канадського господарського комплексу. Створення зони вільної торгівлі “США — Канада”. Формування північноамериканського спільного ринку “США —
Канада — Мексика” (НАФТА).
Специфіка латиноамериканських інтеграційних процесів. Розвиток регіональних і субрегіональних інтеграційних угруповань. Центральноамериканський спільний ринок. Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі і Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ).
Латиноамериканська економічна система.
Формування зон вільної торгівлі: Гватемала, Гондурас, КостаРика, Мексика, Нікарагуа, Сальвадор; держави Андорського пакту.
Створення спільного ринку країн Південного Конуса (МЄРКОСУР).
Цілі, етапи і проблеми інтеграції. Специфіка механізмів економічної
інтеграції.
Карибська асоціація вільної торгівлі і Карибський спільний ринок. КАРІКОМ.
Економічна інтеграція в Азії. Асоціація держав Південно-Східної
Азії (АСЕАН). Регіональна асоціація з розвитку Азії. Асоціація регіонального співробітництва Південної Азії. Потенціал, цілі та особливості формування Східноазіатського економічного угруповання.
Особливості та основні шляхи розвитку економічної інтеграції
арабських країн Ближнього та Середнього Сходу. Створення і діяль14

ність регіональних фінансово-кредитних структур на фінансовій основі країн ОПЕК. Зони співробітництва та економічної інтеграції.
Рада арабського співробітництва. Союз Арабського Магриба. Політичні проблеми економічної інтеграції.
Особливості взаємних зв’язків країн Африки. Основні економічні угруповання. Економічне співробітництво країн району Великих
озер. Особливості африканських інтеграційних процесів. Валютна
інтеграція. Перспективи континентальної інтеграції.
Особливість створення і функціонування Співдружності незалежних держав (СНД). Стратегічні напрями взаємовідносин. Міжнародні договори в рамках СНД. Союз Росії — Білорусі. ГУУАМ. Єдиний
економічний простір (ЄЕП).
Література [1; 2; 8; 10; 12; 14–16; 18; 21; 22; 26; 28; 30; 31; 33]
Змістовий модуль IV. Міжнародний бізнес
Тема 14.	Міжнародний маркетинг
Середовище міжнародного маркетингу та чинники, що його обумовлюють. Суб’єкти міжнародного маркетингу. Міжнародні ринки.
Процеси макро- і мікросегментації. Стратегія входження на міжнародні ринки. Регулювання міжфірмових відносин на зовнішніх ринках. Розроблення маркетингової програми щодо експорту. Товарна
стратегія. Цінова стратегія. Розроблення маркетингової програми
щодо імпорту. Планування та контроль у системі міжнародного маркетингу.
Література [1; 7; 9]
Тема 15.	Види і форми міжнародного бізнесу
Сутність і види міжнародного бізнесу. Міжнародні комерційні
операції та їх систематизація. Контрагенти міжнародної комерційної
діяльності. Класифікація фірм за: видом господарської діяльності та
характером операцій, що відбуваються; правовим положенням; характером власності; належністю капіталу і контролю; сферою діяльності.
Типи монополістичних об’єднань: картелі, синдикати, пули, трести,
концерни, холдинги, фінансові групи. Союзи підприємців, державні
органи і міжнародні економічні організації.
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Форми міжнародного бізнесу, їх характеристика і порівняльна
оцінка. Сучасні особливості реалізації форм МЕВ у практиці міжнародного бізнесу.
Спільне підприємство та його основні форми. Порівняльна оцінка
форм спільного підприємництва. Спільні підприємства (СП), їх економічна природа та істотні ознаки. Систематизація СП за: способом
організації, часткою участі партнерів, сферами і видами діяльності,
місцем організації і розмірами. Організаційно-правові та економічні особливості створення та функціонування СП у світовій господарській практиці. Масштаби, рівень і динаміка розвитку СП. Спільні підприємства в структурі економіки України.
Сутність та еволюція транснаціональних корпорацій (ТНК). Масштаби та специфіка діяльності. Сучасна стратегія ТНК. Вплив ТНК
на економіку і політику іноземних держав. Форми і методи регулювання діяльності ТНК на національному, міжнаціональному та наднаціональному рівнях.
Література [1; 9; 18; 21; 26; 29]
Змістовий модуль V. Механізми регулювання і тенденції
розвитку МЕВ
Тема 16.	Система регулювання МЕВ та міжнародні
економічні організації
Регулювання світогосподарських зв’язків на рівні держави, підприємства, корпорації.
Економічні інтереси та їх реалізація у світовому господарстві.
Структура і субординація системи економічних інтересів.
Сутність і структура системи регулювання міжнародних економічних відносин. Зміст та організаційні структури механізму регулювання МЕВ. Національна та міжнародна підсистеми механізму регулювання МЕВ.
Міждержавні економічні організації. Сутність та функції міждержавних економічних організацій. Організаційна структура міждержавних економічних організацій. Особливості діяльності міжнародних організацій країн, що розвиваються.
ООН і міжнародне економічне співробітництво. Особливості та
характер економічної діяльності ООН. Регіональні економічні комісії ООН у механізмі міжнародного співробітництва. Міжнародна
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стратегія розвитку на четверте Десятиріччя ООН. Технічне співробітництво з метою розвитку.
Міжнародні валютно-кредитні організації. Міжнародний валютний фонд: основні напрями діяльності. Група Світового банку. Європейський банк реконструкції та розвитку. Зростання ролі міжнародних валютно-фінансових організацій.
ГАТТ та регулювання світової торгівлі. Історія створення ГАТТ та
організаційна структура. Уругвайський раунд торгових переговорів у
системі ГАТТ.
Міжнародні неурядові економічні організації. Правова основа
міжнародних неурядових економічних організацій. Головні органи
та форми діяльності міжнародних неурядових економічних організацій.
Література [1; 5; 6; 15; 16; 18; 20; 23; 25; 26; 31; 34]
Тема 17. Глобальні проблеми МЕВ
Виникнення глобальних проблем людства і глобалізація. Сутність
та природа глобальних проблем. Класифікаційні ознаки глобальних
проблем. Групи об’єднаних глобальних проблем. Визначення основних термінів: глобальна проблема, державна демографічна політика,
демографічний вибух, демографічне районування, забруднення навколишнього середовища, міжнародна економічна безпека, роззброєння, “Римський клуб”, “Чорний список”, економічна війна, економічні
аспекти глобальних проблем.
Найважливіші глобальні проблеми сучасності.
Проблема війни і миру.
Подолання відсталості країн, що розвиваються.
Глобальна проблема народонаселення. Міжнародна взаємодія у
сфері вирішення демографічних проблем сучасного світу. Основні
негативні наслідки проблеми народонаселення.
Продовольча проблема.
Перспективи міжнародного співробітництва у сфері економіки
роззброєння. Економічні та екологічні наслідки проблеми роззброєння. Конверсія військово-промислового комплексу. Актуальні проблеми утилізації боєприпасів для України. Місце України у світовій торгівлі зброєю.
Екологічна проблема. Економічні основи запобігання глобальній
екологічній катастрофі. Причини виникнення проблеми. Регіональні
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відмінності у прояві економічної катастрофи. Основні шляхи вирішення проблеми. Економічні методи управління якістю навколишнього середовища.
Міжнародне співробітництво у сфері вирішення проблем Світового океану. Причини виникнення проблеми. Міжнародні програми
щодо запобігання поширенню проблеми.
Інші глобальні проблеми у міжнародних економічних відносинах.
Література [18; 28; 33]
Тема 18. Україна в міжнародних економічних відносинах
Формування інтеграційної стратегії України. Фактори участі
країни в міжнародному поділі праці та передумови її інтеграції (політико-правові, економічні, соціально-культурні, інфраструктурні)
до світогосподарського простору. Формування факторів інтеграції
(внутрішньоекономічні та зовнішньоекономічні). Вибір економічної інтеграції. Становлення інтеграційних пріоритетів національної
економіки України. Поле регіональних інтеграційних пріоритетів.
Розвиток ринкових відносин і структур, структурна перебудова національної економіки. Загальна характеристика експортного потенціалу України. Агропромисловий потенціал. Військово-промисловий
потенціал. Транспортно-транзитний потенціал. Формування регіональної структури зовнішньоекономічних зв’язків.
Місце та роль ЄС у зовнішньополітичній і зовнішньоекономічній
стратегіях інтеграції України до світового співтовариства. Договірноправова база двосторонніх відносин. Динаміка розвитку відносин Україна — ЄС. Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України.
Розвиток основних форм економічного співробітництва між Україною і ЄС. Територіальна і галузева структура торговельних зв’язків
України з країнами ЄС.
Місце і роль країн Центральної і Східної Європи (ЦСЄ) у зовнішньополітичній і зовнішньоекономічній стратегіях розвитку України.
Досвід переходу країн ЦСЄ до ринкової економіки і залучення іноземного капіталу та його використання в Україні. Участь України та
країн ЦСЄ у Центральноєвропейській ініціативі (ЦЄІ).
Принципи участі України в СНД. Місце СНД у зовнішніх зв’язках України. Стратегічні цілі, стан та механізми співпраці України
з державами СНД. Основні форми економічного співробітництва
України в рамках СНД.
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Роль зони Чорноморського економічного співробітництва у світі
та в зовнішньополітичній і зовнішньоекономічній стратегіях розвитку України. Місце України в ЧЕС. Участь України в ЧБТР.
Відносини Україна — НАФТА. Динаміка розвитку співробітництва Україна — США. Основні форми та сучасний стан співробітництва. Участь США в інвестиційній діяльності на території України.
Стратегічні напрями взаємовідносин. Проблемні питання двосторонніх відносин. Перспективи співробітництва України із США.
Місце і роль країн Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у зовнішньоекономічних пріоритетах України.
Українська стратегія щодо Латинської Америки. Інституційно-правові основи співробітництва України з країнами Латинської
Америки. Динаміка розвитку двосторонніх відносин Україна — Латинська Америка. Досвід економічних реформ в країнах регіону для
України. Перспективи співробітництва України з країнами Латинської Америки.
Економічний потенціал країн Африки. Механізм торговельноекономічної взаємодії України з країнами Африки. Основні форми
українсько-африканського економічного співробітництва.
Література [3; 11–13; 17; 18; 22; 31]
Вказівки до виконання контрольної роботи
Пропонується 10 варіантів (від 0 до 9) контрольної роботи. Кожний варіант складається з 5 питань. Варіант контрольної роботи студент обирає за останньою цифрою номера своєї залікової книжки
(див. таблицю). Зміст питань згідно з номерами наведено нижче.
При підготовці контрольної роботи бажано залучати матеріал, відомий студенту з реальної практики.
Варіант

Номери питань

1

2

3

4

5

6

0

10

20

30

40

50

1

1

11

21

31

41

2

2

12

22

32

42

3

3

13

23

33

43

4

4

14

24

34

44

5

5

15

25

35

45

19

1

2

3

4

5

6

6

6

16

26

36

46

7

7

17

27

37

47

8

8

18

28

38

48

9

9

19

29

39

49

Теми контрольних робіт
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Світове господарство як об’єкт МЕВ.
Інтернаціоналізація господарського життя.
Міжнародний поділ праці.
Середовище та інфраструктура МЕВ.
Класичні теорії міжнародної торгівлі.
Теорія конкурентних переваг М. Портера.
Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі.
Нетарифні бар’єри у міжнародній торгівлі.
Світова організація торгівлі, її роль у МЕВ.
Зовнішньоторговельна політика держави.
Форми міжнародної торгівлі за специфікою регулювання.
Форми міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії суб’єктів.
Міжнародна торгівля послугами.
Міжнародні товарні біржі.
Міжнародні товарні аукціони.
Міжнародні тендери (торги) та виставки/ярмарки.
Правові форми захисту технології.
Форми передачі технології.
Інжиніринг та його форми. Поняття реінжинірингу.
Сутність франчайзингу та його види.
Міжнародна торгівля ліцензіями.
Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ.
Цілі і форми вивозу капіталу.
Міжнародний кредит та його основні види.
Міжнародні валютно-фінансові інститути.
Вільні економічні зони.
Особливості функціонування науково-технічних зон.
Особливості функціонування офшорних зон.
Світовий ринок робочої сили.
Міжнародна валютна система та етапи її розвитку.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Особливості розвитку Європейської валютної системи.
Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Роль транспорту в МЕВ.
Міжнародна економічна інтеграція.
Форми міжнародної економічної інтеграції.
Співдружність незалежних держав (СНД).
Європейський Союз (ЄС).
Зона Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС).
Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА).
Південний спільний ринок (МЕРКОСУР).
Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ).
Об’єднання країн карибського басейну (КАРІКОМ).
Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).
Сутність і види міжнародного бізнесу.
Спільні підприємства (СП) — суб’єкт МЕВ.
Транснаціональні корпорації (ТНК) — суб’єкт МЕВ.
Ціноутворення на світовому ринку.
Глобальні проблеми МЕВ.
Особливості зовнішньоторговельних відносин України.
Особливості міжнародної інвестиційної діяльності України.
Методика виконання контрольної роботи

Контрольна робота є формою самостійного опанування студентами всіх форм навчання окремих тем навчально-тематичного плану з
дисципліни “Міжнародні економічні відносини”.
Контрольна робота має складатися із титульної сторінки (зазначається назва дисципліни, номер академічної групи, прізвище
та ініціали студента), змісту (зазначаються питання і відповідні
сторінки), основної частини (даються відповіді на питання згідно з
варіантом), списку використаної літератури. Загальний обсяг реферату — 20 сторінок, віддрукованих на папері формату А4 зі стандартними полями (верхнє — 2,5 см, нижнє — 2,0 см, ліве — 2,5 см, праве —
1,5 см), міжрядковим інтервалом 1,5, шрифтом Times New Roman 14.
Контрольна робота виконується і подається для перевірки у термін, визначений деканатом МАУП. Вона остаточно оцінюється під
час індивідуальної співбесіди викладача і студента. Позитивна оцінка контрольної роботи дає право допуску до іспиту (заліку) з курсу
“Міжнародні економічні відносини”.
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Питання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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Зміст та закономірності розвитку міжнародної економіки.
Об’єкти і суб’єкти міжнародних економічних відносин.
Світове господарство як об’єкт МЕВ.
Міжнародний поділ праці та його форми.
Міжнародна спеціалізація та кооперування виробництва.
Середовище міжнародних економічних відносин.
Інфраструктура міжнародних економічних відносин.
Історія розвитку МЕВ.
Міжнародна торгівля як основна форма МЕВ.
Теорії міжнародної торгівлі.
Класичні теорії міжнародної торгівлі.
Теорія конкурентних переваг М. Портера.
Методи регулювання міжнародної торгівлі.
Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі.
Нетарифні бар’єри у міжнародній торгівлі.
Форми міжнародної торгівлі (за специфікою регулювання).
Форми міжнародної торгівлі (за специфікою взаємодії
суб’єктів).
Форми міжнародної торгівлі (за специфікою предмета торгівлі).
Особливості міжнародної торгівлі послугами.
Методи здійснення міжнародної торгівлі.
Торговельно-посередницькі операції в міжнародній торгівлі.
Міжнародна біржова торгівля.
Міжнародна аукціонна торгівля.
Міжнародні тендери та виставки/ярмарки
Система регулювання міжнародної торгівлі.
Світова організація торгівлі та її роль у міжнародній торгівлі.
Сучасний стан та перспективи зовнішньої торгівлі України.
Україна і Світова організація торгівлі.
Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ.
Цілі і форми вивезення капіталу.
Пряме та портфельне інвестування в МЕВ.
Міжнародний кредит та його форми.
Особливості сучасного міжнародного руху капіталів.
Зовнішня заборгованість та запозичення в економіці України.
Україна в міжнародному інвестиційному співробітництві.
Вільні економічні зони (ВЕЗ) як особлива форма МЕВ.
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Сутність ВЕЗ та їх функціональні ознаки.
Класифікація вільних економічних зон.
Функції, цілі і принципи формування і функціонування ВЕЗ.
Характеристика зовнішньоторговельних зон, їх підвиди.
Характеристика торговельно-виробничих зон, їх підвиди.
Характеристика науково-технічних зон, їх підвиди.
Характеристика офшорних зон, їх підвиди.
Офшорні зони та офшорний бізнес.
Закономірності розбудови ВЕЗ у країнах з різним рівнем соціально-економічного розвитку.
Передумови створення та функціонування ВЕЗ в Україні.
Міжнародні валютно-фінансові відносини як форма МЕВ.
Етапи еволюції світової валютної системи.
Характеристика Бреттон-Вудської валютної системи.
Характеристика Ямайської валютної системи.
Особливості розвитку Європейської валютної системи.
Основні міжнародні фінансові інститути та організації.
МВФ та основні напрями його діяльності.
Світовий Банк та основні напрями його діяльності.
Регіональні банки розвитку та основні напрями їх діяльності.
Україна на міжнародному валютно-фінансовому ринку.
Сутність міжнародних науково-технічних відносин.
Правові форми захисту технологій.
Форми передачі технологій.
Міжнародна торгівля ліцензіями.
Види ліцензій та ліцензійних платежів.
Міжнародний ринок інжинірингових послуг. Поняття реінжинірингу.
Сутність франчайзингу та його види.
Україна в міжнародних науково-технічних відносинах.
Сутність і передумови міжнародної міграції робочої сили.
Основні форми і види міжнародної міграції робочої сили.
Регулювання міжнародних міграційних процесів.
Основні напрямки і центри міжнародної міграції робочої сили.
Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції робочої
сили.
Україна в системі міграційних потоків.
Транспортне забезпечення МЕВ.
Характеристика основних видів транспорту.
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Міжнародні морські перевезення.
Форми міжнародної економічної інтеграції.
Особливості розвитку європейської інтеграції.
Регіональні інтеграційні об’єднання світу.
Характеристика НАФТА.
Характеристика СНД.
Характеристика інтеграційних об’єднань країн Латинської Америки.
Характеристика інтеграційних об’єднань країн Азії.
Участь України в інтеграційних об’єднаннях світу.
Міжнародний маркетинг та МЕВ.
Види і форми міжнародного бізнесу.
Спільна підприємницька діяльність та її види.
Особливості діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК).
Міжнародні економічні організації та регулювання МЕВ.
ООН і міжнародне економічне співробітництво.
Глобальні проблеми в міжнародних економічних відносинах.
Характеристика глобальних проблем сучасності.
Фактори участі України в міжнародному поділі праці.
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