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Обсяг в
годинах
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Назва та стислий зміст
практичного заняття
Заняття 1. Світове
господарство (СГ) та
особливості його
розвитку
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Заняття 2. Міжнародна
економічна інтеграція
(МЕІ).
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Заняття 3. Міжнародна
торгівля як головна
форма міжнародних
економічних відносин та
її регулювання.

4

Заняття 4. Міжнародна
міграція робочої сили.
Сутність та види міграції
робочої сили
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Заняття 5. Міжнародні
валютно-кредитні
відносини і рух
міжнародного капіталу

Мета роботи
Засвоїти поняття світове господарство його
сутність, елементи і суб'єкти. Засвоїти сутність
та їх взаємозв’язок з рівнем економічного
розвитку країн. Ознайомлення з тенденціями
формування світового господарства, рівні і цикли
його розвитку. Отримання практичних навичок
щодо оцінки та аналізу основних показників
економічного розвитку країн
Ознайомлення
із
сутністю
міжнародної
економічної інтеграції та її місця в системі
світового господарства. Здатність до визначення
історичних
передумов,
особливостей
та
напрямків інтеграційних процесів. Набуття знань
щодо здатності виявляти найбільш ефективні на
певній стадії інтеграційного процесу механізми
інтеграції, та аналізувати реальні та потенційні
ефекти інтеграції на розвиток економік окремих
країн та всього інтеграційного об'єднання в
цілому. Набуття практичних навичок з
визначення відмінностей між ефектами, що
породжуються процесами інтеграції на різних її
рівнях та використання цих знань до визначення
відмінностей потенціалу економічної взаємодії з
країнами, що приймають участь в інтеграції на
різних її рівнях
Ознайомлення із роллю міжнародної торгівлі в
світовому
господарстві,
та
особливістю
функціонування товарних ринків. Ознайомлення
із структурою світового товарообігу за соціальноекономічними угрупуваннями країн. Набуття
знань щодо здатності аналізу світових ринків
промислових товарів, аграрної продукції та
сировини.
Ознайомлення із сутністю та видами міжнародної
міграції робочої сили та визначити її наслідків
для країн експортерів і імпортерів. Набуття знань
щодо здатності аналізу масштабів й головних
напрямків сучасних міграційних процесів.
Засвоїти значення міжнародних валютнофінансових відносин та методи їх регулювання.
Набуття практичних навичок з
умов надання
кредитів. Ознайомлення з міжнародним рухом
капіталу як формою міжнародних відносин.
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Заняття 6. Проблеми
інтеграції України до
системи
світогосподарських
зв’язків

Вивчення причин і сутність вивозу (експорту)
капіталу.
Відтік
капіталу. Рух
капіталу
міжнародних
корпорацій.
Фактори,
що
стимулюють вивіз капіталу.
Ознайомлення із необхідністю і значенням
інтеграції Україні до світового господарства.
Набуття знань
щодо здатності виявляти
пріоритетні національні інтереси України в сфері
міжнародних економічних відносин.

