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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

24 6 

Модулів:1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 3 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр: 5 
Семінарські заняття: 

24 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2  

- самостійна робота: 4 

Консультації: 

  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

  

 Предметом вивчення навчальної дисципліни міжнародна економіка є :  система 

мікро – та макроекономічних взаємовідносин, що виходять за національні межі в процесі 

інтернаціоналізації та глобалізації. 

 Метою викладання навчальної дисципліни міжнародна економіка є:  формування 

системи знань з міжнародної економіки, умов, форм, методів та основного інструментарія 

міжнародної економічної діяльності.  

Передумовою для вивчення дисципліни є: мікроекономіка та макроекономіка, 

оррганізація підприємницької діяльності підприємств (виробничих, торгівельних та 

біржових структур)  

 Міждисциплінарні зв’язки:  мікроекономіка та макроекономіка, економіка і 

організація інновацційної діяльності підприємства, основи біржової діяльності. 

 Основними завданнями вивчення дисципліни міжнародна економіка  є: вивчення 

сутності і тенденцій інтернаціоналізації економіки, форм, методів, суб’єктів і рівнів 

міжнародної економічної діяльності, принципів і середовища її розвитку, практики 

здійснення та механізмів регулювання; набуття вмінь аналізувати й оцінювати 

світогосподарські явища та процеси у контексті національних інтересів України. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

Для вибіркових навчальних дисциплін 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

Знання про: 

-  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 

 

Уміння: 

- 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. 

 

Комунікація: 

 показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички міжособистісної 

взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей. 

 використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та 

розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності.  

 оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації державною  мовами. 

 

Автономність та відповідальність: 

 відповідальність за прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування. 

 управління комплексними діями або проектами.      

 відповідальність професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.  

 здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. 

 

ІІІ. Тематичний план 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  4  кредита  ЄКТС 120 годин. 
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 Модуль 1. Міжнародна економічна система.  

1 Тема1.Міжнародна 

економічна система . 

4 2 2   6  

4 

 

2 

 

2 

  9 

2 Тема 3. Теорії 

міжнародної торгівлі. 

4 2 2   6   9 

3 Тема 4. Світовий ринок 

товарів і послуг. 

4 2 2   6  

4 

 

 

2 

 

2 

  9 

4 Тема 5. Міжнародна 

торгова політика. 

4 2 2   6   9 



5 Тема 6. Світовий ринок 

праці і міжнародна 

трудова міграція. 

4 2 2   6 2 2 2   9 

6 Тема 6. Світовий 

фінансовий ринок. 

4 2 2   6      9 

7 Тема 7. Міжнародні 

інвестиції. 

4 2 2   6      9 

8 Тема 8. Міжнародний 

кредит. 

4 2 2   6      9 

9 Тема 9. Світова валютна 

система. 

4 2 2   6      9 

10 Тема 10. Міжнародні 

розрахунки і платіжний 

баланс. 

4 2 2   6      9 

11 Тема 11. Міжнародна 

регіональна інтеграція. 

4 2 2   6      9 

12 Тема 12. Глобалізація  

економічного розвитку. 

4 2 2   2      5 

13 Проміжний контроль      4      4 

Разом: 120 48 24 24   72 12 6 6   108 

 

ІV. Зміст дисципліни 

Тема 1. Міжнародна економічна система 

Предмет курсу «Міжнародна економіка». Міжнародна макроекономіка. Міжнародна 

мікроекономіка. Основні ознаки міжнародної економіки. Світовий ринок, його сутність та 

особливості формування. Структура та головні характеристики світового ринку. Світове 

господарство як система: виникнення і етапи розвитку. Світова економіка, її ресурси та 

потенціал розвитку. Інтернаціоналізація господарського життя. Міжнародний поділ праці. 

Міжнародна спеціалізація виробництва. Міжнародне виробниче кооперування, його форми.  

Фактори міжнародного поділу праці. Взаємодія національних економік на основі 

міжнародного поділу праці.  Міжнародна економічна система. Сутність, особливості 

міжнародних економічних відносин (МЕВ). Механізм МЕВ. Форми міжнародних 

економічних відносин. Рівні міжнародних економічних відносин. Суб'єкти міжнародних 

економічних відносин. Середовище міжнародних економічних відносин, його особливості 

та структуризація.   Політико-правове середовище міжнародних економічних відносин. 

Економічне середовище міжнародних економічних відносин. Соціально-культурне 

середовище міжнародних економічних відносин. Ресурси та інфраструктура. Міжнародний 

транспорт і зв'язок. 

Національна економіка як об`єкт світової економічної системи Систематизація країн 

світу. Систематизація країн за регіональною ознакою. Систематизація країн за 

організаційною ознакою. Систематизація країн за рівнем економічного розвитку. 

Економічно розвинені країни світу. Країни з перехідною економікою. Країни, що 

розвиваються. Нові індустріальні країни. Країни із середнім рівнем розвитку. 

Систематизація країн за рівнем соціально-економічного розвитку. Механізми взаємодії 

національних економік країн світу.  

Принципи міжнародних економічних відносин. Принципи міжнародних економічних 

відносин України. 

Тема 2. Теорії міжнародної торгівлі 

Еволюція теорій міжнародної торгівлі.  Класичні теорії міжнародної торгівлі. 

Меркантилізм. Неомеркантилізм. Обмеженість меркантилістської теорії та її внесок в 

теорію міжнародної торгівлі. Теорія абсолютних переваг А.Сміта. Теорія порівняльних 

переваг Д.Рікардо. Виграш від торгівлі. Значення теорії порівняльних переваг. 

Співвідношення цін у торгівлі. Теорія взаємного попиту Дж. С. Міля. Теорія порівняльної 



наділеності факторами виробництва Е.Хекшера та Б.Оліна. Теорія вирівнювання цін на 

фактори виробництва Хекшера-Оліна-Самуельсона. Парадокс В.Леонтьєва та його 

пояснення. Значимість цих теорій. Теорія розміру країни. Неокласичні та альтернативні 

теорії міжнародної економіки. Неофакторні теорії міжнародної торгівлі. Стандартна модель 

міжнародної торгівлі. Виграш від торгівлі. Теорія  міжнародної загальної рівноваги. Теорія 

специфічних факторів виробництва Самуельсона-Джонса. Специфічні та мобільні фактори. 

Міжнародна торгівля в теорії специфічних факторів виробництва. Теорія подібності країн 

або попиту, що перетинається. Концепція життєвого циклу товару в умовах міжнародної 

економіки. Неотехнологічні теорії.  Міжнародна торгівля в моделі ефекту масштабу. 

Внутрішній і зовнішній ефект масштабу. Теорія внутрішньогалузевої міжнародної торгівлі. 

Відмінності внутрішньогалузевої та  міжгалузевої торгівлі. Індекс внутрішньогалузевої 

торгівлі.  Теорія конкурентних переваг М.Портера. Значимість та обмеженість цих теорій. 

Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг 

Сучасні тенденції розвитку світового ринку. Зовнішня, міжнародна та світова 

торгівлі. Сутність та показники міжнародної торгівлі. Види міжнародної торгівлі: за 

специфікою об`єкта, за специфікою взаємодії, за специфікою регулювання. Види і форми 

зустрічної торгівлі. Електронна торгівля. Значення міжнародної торгівлі, фактори 

зростання. Виграш національної економіки від розвитку зовнішньої торгівлі. Принципи 

вартісної оцінки експорту й імпорту. Інструменти аналізу міжнародної торгівлі. Умови 

торгівлі. Типи економічного росту. Еластичність експорту й імпорту. Сучасна структура 

світового ринку товарів і послуг. Географічна структура світового ринку. Товарна 

структура світового ринку. Міжнародна торгівля послугами та її особливості. Методи 

міжнародної торгівлі. Переваги та недоліки торгівлі напряму та через посередників. 

Основні види посередницьких операцій у міжнародній торгівлі та їх характеристика. Види 

посередників. Міжнародна біржова торгівля. Види біржових угод. Міжнародні аукціони, їх 

види та механізми проведення. Міжнародні торги (тендери). Зовнішня торгівля України: 

географічна та товарна структура. 

Тема 4. Міжнародна торгова політика 

Зовнішня й міжнародна економічна політика. Проблеми зовнішньої економічної 

політики. Цілі та методи зовнішньої економічної політики. Економічна взаємозалежність. 

Національна й міжнародна економічна безпека. Регулювання міжнародної торгівлі. Типи 

зовнішньоторговельної політики держав. Свобода торгівлі та протекціонізм, сучасні 

тенденції розвитку. Основні форми протекціонізму. Інструменти торгової політики. 

Надлишок виробника, споживача. Характер торгової політики. Режими торгової політики. 

Збірник індикативних питань для оцінки заходів торгової політики країн ОЕСР. Митне 

регулювання міжнародної торгівлі. Митний тариф. Види, функції та класифікація мита. 

Митна вартість товару.  Парадокс Метцлера. Розрахунок рівня митного захисту. Аргументи 

за і проти застосування митних тарифів. Тарифи розвинутих країн, країн з перехідною 

економікою та тарифи країн, що розвиваються. Економічні ефекти тарифів: захисту, 

переділу, доходів, споживання. Вплив тарифу на економіку різних  країн світу. 

Оптимальний митний тариф. Нетарифні методи регулювання. Індекси вимірювання  

нетарифних методів. Класифікація нетарифних методів за системою ООН.  Кількісні 

обмеження. Квоти та ліцензії, їх види, «добровільне» обмеження експорту. Приховані 

методи торгової політики. Фінансові методи. Субсидії, експортне кредитування, демпінг. 

Неекономічні методи регулювання. Режими та принципи. Ціноутворення в міжнародній 

торгівлі. Множинність міжнародних цін. Ціноутворюючі фактори. Класифікація цін у 

міжнародній торгівлі: за напрямком товарних потоків, за характером реалізації, за умовами 

розрахунків, за мірою фіксації, за рівнем інформованості, за повнотою врахування витрат. 

СОТ та її роль у регулюванні міжнародних торговельних відносин. Інструменти 

торгової політики країн в глобальній торговій системі СОТ. Інституціональна  структура 

СОТ. Сучасна міжнародна торгівельна політика України. Перспективи та наслідки вступу 

України до СОТ. 

 

 



Тема 5. Світовий ринок праці і  міжнародна трудова міграція 

Міжнародна міграція робочої сили як форма міжнародних економічних відносин. 

Особливості формування та розвитку світового ринку праці. Попит і пропозиція на 

світовому ринку праці.  Сутність і види міжнародної трудової міграції. Теоретичні  

розробки проблем міжнародної трудової міграції. Кількісні показники міжнародної 

трудової міграції. Етапи розвитку міжнарод-ної міграції трудових ресурсів. Світові хвилі 

міграцій. Напрями міграції робочої сили. Світові центри тяжіння робочої сили. 

Характеристика видів міграції. Причини міжнародної трудової міграції. Наслідки 

міжнародної міграції для мігрантів, приймаючих країн та країн донорів. Регулювання 

міжнародних міграційних процесів. Методи та рівні регулювання міграції трудових 

ресурсів. Дво- та багатостороннє регулювання міграції. Шенгенська угода. Роль і місце 

міжнародних організацій у регулюванні світового ринку праці.    

Міжнародна організація праці, її завдання і напрями діяльності. Міжнародна 

організація з міграції, її завдання і напрями діяльності. Демографічні чинники міжнародної 

міграції. Боротьба з торгівлею людьми. Нелегальна міграція. «Відплив умів» у міжнародних 

міграційних процесах. 

Україна у світових міграційних процесах. Еволюція міграцій українців. 

Тема 6. Світовий фінансовий ринок 

Сутність, мотивація міжнародного руху капіталу. Економічна доцільність експорту 

та імпорту  капіталу. Показники руху капіталу. Характерні риси сучасного етапу 

міжнародного руху капіталу. Передумови та причини міжнародного руху капіталу. Фактори 

руху капіталу. Основні форми міжнародного руху капіталу. Світові фінансові потоки. 

Фінансові ресурси.  Світовий фінансовий ринок та світові фінансові центри. Міжнародна 

офіційна допомога розвитку. Джерела зовнішнього фінансування країн. Офшорні зони та 

компанії: основні риси та особливості функціонування.   

Тема 7.  Міжнародні  інвестиції 

Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу. Мотивація міжнародної 

інвестиційної діяльності. Форми іноземних інвестицій. Міжнародний інвестиційний ринок, 

його структура та особливості розвитку.  Мотивація та стратегія залучення іноземних 

інвестицій у глобальному середовищі. Теорії міжнародних інвестицій. Класична теорія 

міжнародних інвестицій. Неокласичний підхід. Правило Вальраса.  Альтернативні теорії 

міжнародного інвестування: монополістичної конкуренції, індустріальної організації, 

міжнародної конкурентоспроможності галузі тощо. Прямі іноземні інвестиції та їх причини. 

Підприємства з іноземними інвестиціями.  Основні чинники прямих іноземних інвестицій: 

маркетингові, торговельні, вартісні, інвестиційний клімат, загальні. Економічні та соціальні 

наслідки для країн-донорів та реципієнтів міжнародних інвестицій. Масштаби міжнародних 

прямих інвестицій ті їх розподіл у світовому господарстві. Методи здійснення прямого 

іноземного інвестування. Спільні підприємства та їх роль в залученні іноземного капіталу.  

Державна підтримка прямих інвестицій. 

Суб’єкти міжнародного бізнесу. Міжнародні корпорації: транснаціо-нальні, 

багатонаціональні корпорації. Транснаціональні корпорації, суть, критерії та еволюція. 

Специфіка та масштаби діяльності ТНК. Правила міжнародного інвестування. Вплив 

міжнародних корпорацій на країни, що приймають та на країни базування. Вільні 

економічні зони як інструмент залучення прямих іноземних інвестицій. Міжнародні 

стратегічні альянси. Цілі створення та особливості функціонування. Злиття та поглинання у 

міжнарод-ному бізнесі. Форми і методи регулювання міжнародного інвестування на 

національному і міжнародному рівнях. Портфельні закордонні інвестиції; причини їх 

здійснення та тенденції вивозу. Переваги та недоліки портфельних інвестицій. Структура 

портфельних інвестицій. Основні портфельні інвестори (інвестиційні фонди, пенсійні 

фонди, страхові компанії, ТНК, банки). Ринок цінних паперів та його інструменти. 

Інвестиційні та кредитні цінні папери. Цінні папери на євроринку. Міжнародна 

інвестиційна діяльність України. 

              

 



Тема 8. Міжнародний кредит 

Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці. Теорії кредиту. 

Принципи міжнародного кредитування. Фактори розвитку міжнародних кредитних 

відносин. Позитивна та негативна роль міжнародного кредиту. Міжчасова торгівля. Форми 

міжнародного кредитування, їх класифікація. Сучасні  різновиди форм міжнародного 

кредитування. Єврокредити. Лізинг. Факторинг. Форфейтинг. Внутрішньокорпоративне 

кредитування. Інституціональна структура міжнародного кредиту. Міжнародний кредитний 

ринок. Міжнародна заборгованість. Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх 

діяльність. Лондонський клуб кредиторів. Паризький клуб кредиторів. Особливості 

діяльності Міжнародного валютного фонду. Група Світового Банку: принципи та напрями 

діяльності. Україна в міжнародних кредитних відносинах. 

Тема 9.  Світова  валютна  система 

Сутність і значення міжнародних валютно-фінансових відносин для економік країн. 

Історія розвитку міжнародних валютно-фінансових відносин. Теорія міжнародних 

валютних відносин. Основні риси валютної системи. Види валютних систем. Національна, 

міжнародна, світова валютні системи. Основні елементи валютних систем, взаємозв‘язок 

між ними. Поняття валюти. Резервна валюта, її функції та умови існування. 

Конвертованість валют. Валютний паритет і валютний курс. Міжнародна валютна 

ліквідність. Інструментальна структура валютної системи. Валютне регулювання. Форми 

валютної політики. Валютні обмеження, поняття, цілі. Регулювання валютних обмежень, 

сфери їх застосування. Ринки золота. Світова валютна система – сутність, причини 

виникнення. Еволюція світової валютної системи.  Система золотого стандарту – Паризька 

валютна система. Генуезька валютна система. Бреттон-Вудська валютна система. Ямайська 

валютна система.  Європейська валютна система. Валютний ринок, його функції та 

структура. Валютні операції та їх основні види. Міжнародні валютно – кредитні організації. 

МВФ. Світовий Банк. Становлення національної валютної системи України. Валютний 

ринок України і особливості його функціонування. 

Тема  10. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс 

Міжнародні розрахунки, сутність, валютно-фінансові та платіжні умови. 

Особливості міжнародних розрахунків. Фактори впливу на вибір міжнародних розрахунків. 

Форми міжнародних розрахунків. Розрахунки у формі авансу. Інкасо. Схема інкасової 

форми розрахунків. Розрахунки по відкритому рахунку. Банківський переказ. Акредитив, 

основні положення. Види акредити-ву. Схема акредитивної форми розрахунків. 

Особливості розрахунків векселями та чеками. Ефективність форм розрахунків для 

експортера та імпортера. 

Платіжний баланс – відображення світогосподарських  зв’язків країни.  Структура й 

основні складові платіжного балансу. Методика МВФ складання платіжного балансу 

країни. Основні параметри. Джерела інформації. Принципи класифікації. Рахунок поточних 

операцій. Товари. Послуги. Доходи. Поточні трансферти. Рахунок операцій з капіталом і 

фінансових операцій. Капітальні трансферти. Фінансування платіжного балансу. Резервні 

активи. Виключне фінансування. Методи зрівноваження платіжного балансу. Стан і 

особливості формування платіжного балансу України. 

Тема 11. Міжнародна економічна інтеграція 

Сутність та особливості міжнародної економічної інтеграції, її передумови та цілі. 

Об`єктивні основи та етапи економічної інтеграції. Динамічні та статичні ефекти 

міжнародної економічної інтеграції. Основні риси регіональної економічної інтеграції. 

Міжнародна інтеграція в Європі. Європейський Союз, етапи розвитку. Розширення ЕС. 

Потенціал й особли-вості західноєвропейської економічної інтеграції. 

Північноамериканська зона вільної торгівлі – НАФТА. Інтеграційні процеси в країнах, що 

розвиваються. Економічна інтеграція у Латинській Америці і країнах Азії. Співробітництво 

країн Африки.  Економічна інтеграція в країнах з перехідною економікою.  

Тема 12. Глобалізація економічного розвитку 

Сутність глобалізації. Причини та основні ознаки процесу глобалізації сучасного 

світового господарства. Суперечливість глобалізаційного процесу. Фінансова глобалізація. 



Світові фінансові кризи. Глобальні проблеми та щляхи їх вирішення. Міжнародне 

регулювання глобальних проблем. Система міжнародних організацій. Класифікація 

міжнародних організацій за напрямками їх діяльності та об’єктами регулювання. Основні 

функції. Міжнародні організації системи ООН. Внутрішня структура міжнародних 

економічних організацій в системі ООН. Генеральна асамблея ООН. Економічна і соціальна 

рада ООН. Секретаріат ООН. Основні напрямки економічної діяльності ООН. 

Спеціалізовані установи та спеціальні програми структури ООН. Міжнародні фінансові 

організації. МВФ. Група Світового банку. БМР. 

 

Модуль 1. Міжнародна економічна система 

5.2. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Тема 1. Міжнародна економічна система  

Тема 2. Теорії міжнародної торгівлі 

Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг 

Тема 4. Міжнародна торгова політика 

Тема 5. Світовий ринок праці і міжнародна трудова міграція 

Тема 6. Світовий фінансовий ринок 

Тема 7. Міжнародні інвестиції 

Тема 8. Міжнародний кредит 

Тема 9. Світова валютна система 

Тема 10. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс 

Тема 11. Міжнародна регіональна інтеграція 

Тема 12. Глобалізація  економічного розвитку 

 

1. 3. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

Загальний обсяг годин самостійної роботи студента, що відводиться на вивчення 

дисципліни «Міжнародна економікаі» складає 72 годин. Студентам пропонується виконання 

обов’язкових і вибіркових видів роботи. До обов’язкових видів роботи належать: написання 

реферату (або підготовка доповіді і виступ на конференції), підготовка питань за планом 

семінарського заняття, підготовка питань, що підлягають самостійному вивченню, 

підготовка до проміжного модульного контролю, розв’язання задач. До вибіркових робіт 

належать: підготовка доповідей до семінару, написання реферату або підготовка доповіді на 

конференцію (більше одного). 

Перелік питань, що підлягають самостійному вивченню, орієнтовна тематика 

рефератів, питання щодо самоперевірки знань, рекомендована література запропоновані до 

кожної теми. 

РОЗПОДІЛ ГОДИН НА ВИКОНАННЯ СРС 

№ 

з/п 
Вид самостійної роботи Кількість годин 

1.  Опрацювання лекційного матеріалу 10 год. 

2.  Підготовка до: 

- семінарських занять. 

 

 

18 год. 

3.  Підготовка до модульного (проміжного) контролю 4 год. 

4.  Опрацювання питань, винесених на самостійну підготовку, в 

т.ч. конспектування за заданим планом: 

- для гуманітарних наук. 

 

10 год. 

5.  Виконання тестових завдань та розв’язання задач 5 

6.  Підготовка і написання рефератів (обсяг визначає викладач, 

але оптимально - 8-10 стор.). 

10 год. 

7.  Участь у науково-дослідній роботі (теоретичне дослідження, 

експериментування, написання тез, статей, виступ з 

 

10 год. 



доповіддю на студентській конференції та ін.).  

8.  Робота з інтернет-ресурсами 5 

 

ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Назва теми Зміст самостійної роботи студентів 

Кількіст

ь годин 

Форми 

звітності 
Література 

Денна 

форма 

навчанн

я 

(заочна)  

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Міжнародна 

економічна 

система 

Перелік питань: 

1. Міжнародна економіка та її 

структура. 

2. Світовий ринок. 

3. Світова економіка: 

визначення та основні риси. 

4. Міжнародний поділ праці. 

5. Форми та рівні міжнародних 

економічних відносин. 

6 (9) 

 

Конспект, 

усне 

опитування, 

виконання 

тестових 

завдань 

[осн.1, 2,7; 

додатк.1-

4]. 

Тема 2. Теорії 

міжнародної 

торгівлі. 

Перелік питань: 

1. Абсолютні та відносні 

переваги в міжнародній торгівлі. 

2. Теорія співвідношення 

факторів виробництва та її  

тестування. 

3. Стандартна модель 

міжнародної торгівлі. 

4. Теорія міжнародної загальної 

рівноваги. 

5. Теорія специфічних факторів 

виробництва Самуельсона-Джонса. 

6. Теорія подібності країн або 

попиту, що перетинається. 

7. Неотехнологічні теорії. 

 

6 (9) 

Конспект,  

усне 

опитування, 

підготовка 

рефератів 

1. [осн.2, 3, 

4; 

додатк.4-

11]. 

 

Тема 3. 

Світовий 

ринок товарів 

і послуг. 

Перелік питань:  

1. Зовнішня економічна 

політика: цілі й наслідки. 

2. Типи та інструменти 

зовнішньоторговельної політики 

держав. 

3. Митне регулювання 

міжнародної торгівлі. 

4. Нетарифні методи 

регулювання. 

5. Ціноутворення в 

міжнародній торгівлі. 

6. Багатобічне регулювання в 

межах ГАТТ/СОТ. 

 

6 (9) 

Конспект, 

усне 

опитування, 

виконання 

тестових і 

практичних  

завдань  

[осн.1, 7, 

10; 

додатк.12-

14]. 

 

 



 

Тема 4. 

Міжнародна 

торгова 

політика. 

Перелік питань: 

1. Особливості формування та 

розвитку світового ринку праці. 

2. Сутність та основні причини 

міжнародної трудової міграції. 

3. Попит та пропозиція на 

ринку праці. 

4. Міжнародні центри тяжіння 

робочої сили. 

5. Соціально – економічні 

наслідки трудової міграції. 

6. Державне та міжнародне 

регулювання міграції робочої 

сили. 

 

 

6 (9) 

Конспект, 

письмове 

опитування, 

виконання 

тестових і 

практичних  

завдань 

осн. 6, 7, 8; 

додатк.12-

14]. 

 

Тема 5. 

Світовий 

ринок праці і 

міжнародна 

трудова 

міграція. 

Перелік питань: 

1. Характерні риси та фактори 

сучасного етапу міжнародного 

руху капіталу. 

2. Основні форми 

міжнародного руху капіталу. 

3. Офшорні зони та компанії. 

 

6 (9) 

Конспект, 

усне 

опитування, 

виконання 

тестових і 

практичних  

завдань 

[осн. 6, 7, 

8; 

додатк.12-

14]. 

Тема 6. 

Світовий 

фінансовий 

ринок. 

Перелік питань: 

1. Характерні риси та фактори 

сучасного етапу міжнародного руху 

капіталу. 

2. Основні форми 

міжнародного руху капіталу. 

3. Офшорні зони та компанії. 

1.  

6 (9) 

Конспект, 

усне 

опитування, 

виконання 

тестових і 

завдань 

[осн.7, 

8,10; 

додатк.18-

22]. 

Тема 7. 

Міжнародні 

інвестиції. 

Перелік питань: 

1. Прямі іноземні інвестиції. 

2. Міжнародні інвестиції, 

сутність, теорії, економічна 

доцільність. 

3. Міжнародні корпорації та їх 

роль в сучасному розвитку МЕВ. 

4. Портфельні закордонні 

інвестиції. 

5. Форми і методи регулювання 

міжнародного інвестування на 

національному і міжнародному 

рівнях. 

6. Україна у світових 

інвестиційних процесах. 

7.  

6 (9) 

Конспект, 

усне 

опитування 

[осн.8, 

10,11; 

додатк.18-

20]. 

Тема 8. 

Міжнародний 

кредит. 

Перелік питань: 

1. Сутність міжнародного кредиту 

як форми руху позикового капіталу, 

його принципи та функції. 

2. Теорії міжнародного кредиту. 

3. Форми міжнародних кредитів. 

6 (9) 

Конспект, 

усне 

опитування, 

виконання 

тестових 

[осн.8, 10, 

12; 

додатк.18-

22]. 

 



4. Міжнародні кредитно-

фінансові інститути. 

5. Україна в міжнародних 

кредитних відносинах. 

завдань 

Тема 9. 

Світова 

валютна 

система. 

Перелік питань: 

1. Сутність і структура сучасної 

валютної системи. 

2. Основні елементи валютних 

систем. 

3. Еволюція світової валютної 

системи. 

4. Валютне регулювання. 

Форми валютної політики. 

5. Структура валютного ринку і 

основні види валютних операцій. 

 

6 (9) 

Конспект, 

усне 

опитування, 

виконання 

тестових 

завдань 

[осн.8, 9, 

10; 

додатк.18-

22]. 

 

Тема 10. 

Міжнародні 

розрахунки і 

платіжний 

баланс. 

Перелік питань: 

1. Міжнародні розрахунки, 

сутність та умови. 

2. Форми міжнародних 

розрахунків та їх порівняльна 

характеристика. 

3. Платіжний баланс, основні 

параметри.  

4. Структура та методика 

складання платіжного балансу. 

6 (9) 

Конспект, 

усне 

опитування, 

виконання 

тестових 

завдань 

[осн.8, 

11,12; 

додатк.16-

22]. 

Тема 11. 

Міжнародна 

регіональна 

інтеграція. 

Перелік питань: 

1. Передумови та цілі 

міжнародної економічної інтеграції. 

2. Об’єктивні основи та етапи 

економічної інтеграції. 

3. Європейський союз. 

4. Північноамериканська зона 

вільної торгівлі. 

5. Інтеграційні процеси в 

країнах, що розвиваються та їх 

порівняльна характеристика. 

6. Інтеграція України в сучасну 

світогосподарську систему.  

6 (9) 

Конспект, 

усне 

опитування, 

виконання 

тестових 

завдань 

[ осн.10, 

11,12; 

додатк.19-

24]. 

Тема 12. 

Глобалізація  

економічного 

розвитку. 

Перелік питань: 

1. Сутність, причини та 

основні ознаки процесу 

глобалізації. 

2. Система міжнародних 

організацій, напрямки діяльності 

та основні функції. 

3. ООН: внутрішня структура. 

4. Міжнародні фінансові 

організації. 

 

2 (5) 

Захист 

рефератів 

[осн.10, 

11,12; 

додатк.19-

24]. 

 

Проміжний контроль 4 (4) МКР  

Разом:  72 (108)   



 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

1. Сучасні умови світового економічного розвитку. 

2. Місце України в світовій економічній системі. 

3. Національна економіка в системі світового господарства. 

4. Міжнародний поділ праці та його особливості на сучасному етапі розвитку світового 

господарства. 

5. Міжнародна спеціалізація країн світу на основі міжнародного поділу   факторів 

виробництва.  

6. Суб'єкти міжнародних економічних відносин. 

7. Основні етапи становлення міжнародної економічної системи та їх характеристика. 

8. Концепція економічного зростання Й. Шумпетера.     

9. Промисловий комплекс України в системі міжнародного поділу праці. 

10. Національні інтереси України в міжнародних економічних відносинах та проблеми 

участі у міжнародному поділу праці. 

11. Вплив глобалізації на трансформацію національного економічного середовища. 

12. Сучасні особливості глобального середовища міжнародних економічних відносин. 

13. Міжнародна конкурентоспроможність країн в умовах глобалізації. 

14. Міжнародна конкуренція суб’єктів міжнародних економічних відносин в умовах 

глобалізації. 

15. Місце країн з перехідною економікою в європейській господарській системі. 

16. Динаміка цін на енергоресурси та перспективи економічного розвитку країн-

експортерів нафти. 

17. Передумови й перспективи розвитку нових індустріальних країн 

18. Вплив релігійних чинників на формування цивілізаційних особливостей СЕМ. 

19. Політичні та економічні чинники державного устрою. 

20. Сучасна система міжнародних економічних організацій. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1 Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять  

(включає, в тому числі, перевірку якості підготовки завдань, які винесені на самостійне 

вивчення та виконання) і має на меті перевірку рівня підготовленості студента.  Формами 

проведення поточного контролю з дисципліни є: 

1) усні опитування на семінарських заняттях; 

2) участь в обговоренні питань на семінарах;  

2) якість пошуку необхідної літератури тощо. 

6.2. Форми і методи проміжного (модульного) контролю 

 

Модульний контроль (МК) – процедура визначення рівня засвоєння студентом 

навчального матеріалу відповідної дисципліни. 

Модульний контроль з дисципліни «Міжнародна економіка» проводиться у письмовій 

формі. Кількість модульних контрольних робіт на дисципліну – 1. 

 

6.3. Форми і методи підсумкового контролю 

Підсумковий контроль проводиться з метою  оцінки  результатів навчання. Завданням 

підсумкового контролю є перевірка глибини засвоєння студентом програмного матеріалу 

дисципліни, логіки та взаємозв’язків між окремими її розділами, здатність творчого 

використання набутих знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми, що 

випливає зі змісту дисципліни тощо. 

Підсумковий контроль з дисципліни «Міжнародна економіка» проводиться у формі 

заліку.  



Залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентами 

навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання ними певних видів робіт 

на семінарських заняттях і при самостійному опрацюванні тематичних питань. 

Оцінка за семестр з дисципліни, з якої передбачений залік, виставляється за 

результатами поточного контролю. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Приклади  тестових завдань  

1. Яка складова безпосередньо не залучається до сучасної економічної теорії: 

а)          мікроекономіка; 

б)         макроекономіка; 

в)   міжнародна макроекономіка; 

г)          загальноекономічна теорія; 

г)         міжнародна мікроекономіка; 

2. Становлення міжнародної макроекономіки безпосередньо пов'язано з: 

а) поглибленням міжнародного поділу праці; 

б) інтернаціоналізацією міжнародних економічних відносин; 

в) глобалізацією міжнародної валютно-фінансової системи. 

3. Міжнародна торгівля — це: 

а) сфера міжнародних товарно-грошових відносин, що є сукупністю 

зовнішньої торгівлі всього світу; 

б) стійкий обмін продуктами виробництва між контрагентами різних країн; 

в) сукупність експортних та імпортних операцій. 

4. Якщо Україна витрачає на виробництво льону 7 умовних одиниць праці, на 

виробництво цибулі — 18, а Корея — відповідно 9 та 15 одиниць праці, то 

Україна має: 

а) абсолютну перевагу у виробництві цибулі, а Корея — у виробництві льону; 

б) абсолютну перевагу у виробництві льону, а Корея — у виробництві 

цибулі; 

в) порівняльну перевагу у виробництві льону, а Корея — у виробництві цибулі. 

5. Теорія абсолютних переваг стверджує, що: 
а) країна спеціалізується на виробництві тих товарів, за якими вона має 

менші витрати, ніж інша країна; 

б) спеціалізація кожної країни на виробництві «свого» товару збільшує 

світовий продукт; 

в) виграш від спеціалізації отримують усі країни; 

г) усі відповіді правильні; 

ґ) усі відповіді неправильні. 

6. Відмінність теорії відносних переваг від теорії абсолютних переваг у тому, що: 
а) перша довела вигідність торгівлі навіть між не зіставними за рівнем 

розвитку країнами; 

б) першу можна застосувати тільки до розвинутих країн, а другу — до всіх 

інших країн; 

в) перша не дістала такого широкого визнання як друга; 

г) друга була науково неспроможною; 

ґ) немає правильної відповіді. 

7. Недоліком класичних теорій міжнародної торгівлі є: 
а) нереалістичність вихідних передумов моделей; 

б) аналіз торгівлі в статиці, а не в динаміці; 

в) неможливість пояснити швидкого економічного зростання деяких країн, 

що розвиваються, всупереч спеціалізації відповідно до відносних переваг; 

г) усі відповіді правильні; 

ґ) усі відповіді неправильні. 

8. Теорема Хекшера-Оліна: 



а) стверджує, що експорт товарів — це експорт факторів виробництва в 

завуальованій формі; 

б) заперечує класичні теорії зовнішньої торгівлі; 

в) пояснює зростання внутрішньофірмової торгівлі всередині ТНК; 

г) була підтримана і розвинута В. Леонтьєвим; 

г) немає правильної відповіді. 

9. Вільна торгівля це: 
а) політика мінімального державного втручання в зовнішню торгівлю; 

б) державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної кон- 

куренції за допомогою використання тарифних та нетарифних інструментів 

торговельної політики; 

в) продаж товарів на зовнішніх ринках за цінами, нижчими від витрат виробництва для 

отримання конкурентних переваг. 

10. Протекціонізм — це: 

а) політика мінімального державного втручання в зовнішню торгівлю; 

б) державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конку- 

ренції за допомогою використання тарифних та нетарифних інструментів 

торговельної політики; 

в) продаж товарів на зовнішніх ринках за цінами, нижчими від витрат 

виробництва для отримання конкурентних переваг. 

 

6.2. Форми і методи підсумкового контролю. 

Питання для самоопрацювання 

1. Предмет міжнародної економіки, сутність і структура міжнародної економічної 

систем. 

2. Світове господарство як система. 

3. Світовий ринок, еволюція розвитку. 

4. Світова економіка, її ресурси та потенціал розвитку. 

5. Інтернаціоналізація господарського життя. 

6. Міжнародний поділ праці. 

7. Форми і рівні міжнародних економічних відносин. 

8. Суб’єкти міжнародних економічних відносин. 

9. Середовище міжнародних економічних відносин, його особливості та структуризація. 

10. Систематизація країн світу 

11. Систематизація країн за регіональною ознакою. 

12. Систематизація країн за організаційною ознакою. 

13. Систематизація країн за рівнем економічного розвитку. 

14. Економічно розвинені країни світу. 

15. Країни з перехідною економікою. 

16. Країни, що розвиваються. 

17. Нові індустріальні країни. 

18. Механізми взаємодії національних економік країн світу.  

19. Принципи міжнародних економічних відносин. 

20. Принципи міжнародних економічних відносин України. 

21. Еволюція теорії міжнародної торгівля. 

22. Меркантилізм. 

23. Теорія абсолютних переваг А. Сміта. 

24. Теорія порівняльних перваг Д. Рікардо. 

25. Теорія Хекшера-Оліна-Самуельсона. 

 

 

 



МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

 

В-1 

1.Що розуміють під валютою і яка існує класифікація валют? 

2.У чому полягає специфіка форвардного ринку? 

3.Свопи — це: 

а) угоди між двома сторонами про обмін фіксованої кількості валюти на певну дату в 

майбутньому за курсом або ціною, обумовленою в момент укладання угоди; 

б) обмін двома валютами на основі простих стандартних контрактів з розрахунками за ними 

терміном до двох днів; 

в) контракти, які надають право (але не зобов'язання) одному з учасників угоди купити або 

продати певну кількість іноземної валюти за фіксованою ціною протягом певного часу до 

дати закінчення контракту або тільки на певну дату; 

г) операції, які поєднують купівлю-продаж двох валют на умовах негайної поставки :І 

одночасною контругодою на певний строк з ТИМИ самими валютами. 

4.Міжнародний ринок акцій поділяється на: 

а) зрілі ринки; ринки, що розвиваються; 

б) ринок титулів власності та ринок депозитарних розписок; 

в) ринок державних цінних паперів, ринок приватних цінних паперів, ринок цінних паперів 

міжнародних організацій. 

В-2 

1.У чому сутність валютного курсу та які чинники впливають на валютний курс? 

2.Охарактеризуйте операції своп. 

3.Форварди та ф'ючерси — це: 

а) угоди між двома сторонами про обмін фіксованої кількості валюти на певну дату в 

майбутньому за курсом або ціною, обумовленою в момент укладення угоди; 

б) обмін двома валютами на основі простих стандартних контрактів з розрахунками за ними 

терміном до двох днів; 

в) контракти, які надають право (але не зобов'язання) одному з учасників угоди купити або 

продати певну кількість іноземної валюти за фіксованою ціною протягом певного часу до 

дати закінчення контракту або тільки на певну дату; 

г) операції, які поєднують купівлю-продаж двох валют на умовах негайної поставки з 

одночасною контругодою на певний строк з тими ж валютами. 

4.З метою хеджування валютних ризиків використовуються: 

а) валютні свопи, валютні споти, валютні опціони, валютні ф'ючерси, валютні форварди; 

б) валютні споти, валютні свопи з фіксованою та плаваючою ставками, валютні ф'ючерси та 

опціони. 

в) валютні свопи, валютні ф'ючерси, валютні опціони. 

В-3 

1.Які існують види розрахункових валютних курсів і для чого їх використовують? 

 Як розраховується крос-курс? 

2.Які відмінні риси ф'ючерсного ринку? 

3.Міжнародний фінансовий ринок складається з таких, тісно пов'язаних між собою 

через систему міжнародних розрахунків, сегментів: 

а) ринку валют, ринку боргових зобов'язань, ринку титулів власності, ринку фінансових 

деривативів; 

б) ринку валют, ринку боргових зобов'язань, ринку акцій, ринку валютних деривативів; 

в) ринку боргових зобов'язань, ринку акцій, ринку валютних та фінансових деривативів. 

4.Арбітраж — це: 

а) компенсаційні дії, які вчиняють покупець або продавець на валютному ринку з метою 

захисту свого доходу в майбутньому від зміни валютних курсів; 

б) форвардний продаж валюти, еквівалентної за розмірами масштабам інвестиції,  плюс 

процент, який буде отримано на інвестицію; 



в)купівля  валюти або іншого активу на одному ринку, її негайний Продаж на іншому ринку 

та отримання прибутку завдяки відмінності ціни купівлі та ціни продажу; 

г)купівля-продаж валюти з метою отримання прибутку, який дорівнює різниці  між курсом 

спот, за яким покупець купує валюту, та курсом спот,за яким  він її продав. 

В-4 

1.Які існують режими валютних курсів і від чого залежить їх вибір? 

2.Охарактеризуйте валютні опціони. 

3.Ринок валютних деривативів включає такі сегменти: 

а) форвардний ринок, ф'ючерсний ринок, ринок валютних свопів, ринок валютних опціонів; 

б) ринок спот, форвардний ринок, ф'ючерсний ринок, ринок валютних свопів, ринок 

валютних опціонів; 

в) ринок своп, ф'ючерсний ринок, ринок валютних свопів, ринок валютних опціонів. 

4.Міжнародний ринок акцій поділяється на: 

а) зрілі ринки; ринки, що розвиваються; 

б) ринок титулів власності та ринок депозитарних розписок; 

в) ринок державних цінних паперів, ринок приватних цінних паперів, ринок цінних паперів 

міжнародних організацій. 

В-5 

1.Які чинники визначають попит та пропозицію валюти? 

2.У чому полягає суть спекулятивних валютних операцій? 

3.Валютний ринок складається з: 

а) ринку спот, ринку валютних деривативів, ринку фінансових дериватів; 

б) ринку негайної поставки валюти, строкового ринку; 

в) ринку спот, ринку валютних деривативів, ринку фінансових дериватів, ринку товарних 

дериватів, ринку процентних дериватів. 

4.Валютні ризики — це: 

а) група ризиків, які виникають внаслідок використання декількох валют у міжнародних 

угодах; 

б) ризики, які пов'язані зі зміною в майбутньому валютного курсу та ціни; 

в) ризики, які виникають у зв'язку зі збоями в системі міжнародних розрахунків за 

валютними операціями. 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Результати навчання з освітніх компонентів оцінюються за 100-бальною шкалою (від 

1 до 100) з переведенням в оцінку за традиційною шкалою («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно» – для семестрових екзаменів, курсових робіт (проектів) і 

виробничих практик; «зараховано», «не зараховано» – для заліків і навчальних практик). 

Шкала переведення балів подана в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

90-100 

зараховано 89-70 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 



Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом з подальшим його 

оцінюванням рекомендується застосовувати наступні рівні навчальних досягнень студентів 

(табл. 2): 

Таблиця 2. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, висловлює свої думки, 

робить аргументовані висновки, 

рецензує відповіді інших 

студентів, творчо виконує 

індивідуальні та колективні 

завдання; самостійно знаходить 

додаткову інформацію та 

використовує її для реалізації 

поставлених перед ним завдань; 

вільно використовує нові інфор-

маційні технології для 

поповнення власних знань 

може аргументовано 

обрати раціональний 

спосіб виконання 

завдання й оцінити 

результати власної 

практичної діяльності; 

виконує завдання, не 

перед-бачені 

навчальною 

програмою; вільно 

використовує знання 

для розв’язання 

поставлених перед ним 

завдань 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, застосовує знання на 

практиці; узагальнює і 

систематизує навчальну 

інформацію, але допускає 

незначні огріхи у порівняннях, 

формулюванні висновків, 

застосуванні теоретичних знань 

на практиці 

за зразком самостійно 

виконує практичні 

завдання, передбачені 

програмою; має стійкі 

навички виконання 

завдання 

Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом 

поверхово, фрагментарно, на 

рівні запам’ятовування 

відтворює певну частину 

навчального матеріалу з 

елементами логічних зв’язків, 

знає основні поняття 

навчального мате-ріалу 

має елементарні, 

нестійкі навички 

виконання завдань 

Незадовільний 50…26 

має фрагментарні знання (менше 

половини) при незначному зага-

льному обсязі навчального мате-

ріалу; відсутні сформовані 

уміння та навички; під час 

відповіді допущено суттєві 

помилки 

планує та виконує 

частину завдання за 

допомогою викладача 



Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Неприйнятний 25…1 
студент не володіє навчальним 

матеріалом 

виконує лише елементи 

завдання, потребує 

постійної допомоги 

викладача 

 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними 

індивідуальної  та самостійної роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». Критерії 

оцінювання наводяться у таблиці 3. 

Таблиця 3. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських заняттях  

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 

завдань. 

1 бал  Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 



більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

  Після завершення вивчення дисципліни викладач виводить середньозважений бал, що 

переводиться у 100-бальну шкалу (див. таблицю 4.) з відповідним ваговим коефіцієнтом.  

 

Таблиця 4. 

Таблиця переведення середньозваженого балу  

за 100-бальною шкалою 
100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100 4,97–5,00 80 4,10–4,14 60 3,10–3,14 40 2,25–2,29 20 1,15–1,20 

99 4,94-4,96 79 4,05–4,09 59 3,05–3,09 39 2,20–2,24 19 1,09–1,14 

98 4,91–4,93 78 4,00–4,04 58 3,00–3,04 38 2,15–2,19 18 1,03–1,08 

97 4,87–4,90 77 3,95–3,99 57 2,96–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 

96 4,84–4,86 76 3,90–3,94 56 2,93–2,95 36 2,05–2,09 16 0,91–0,96 

95 4,80–4,83 75 3,85–3,89 55 2,90–2,92 35 2,00–2,04 15 0,85–0,90 

94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,87–2,89 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 

93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,84–2,86 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 

92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,81–2,83 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 

91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,78–2,80 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 

90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,77 30 1,75–1,79 10 0,55–0,60 

89 4,55–4,59 69 3,55–3,59 49 2,70–2,74 29 1,69–1,74 9 0,49–0,54 

88 4,50–4,54 68 3,50–3,54 48 2,65–2,69 28 1,63–1,68 8 0,43–0,48 

87 4,45–4,49 67 3,45–3,49 47 2,60–2,64 27 1,57–1,62 7 0,37–0,42 

86 4,40–4,44 66 3,40–3,44 46 2,55–2,59 26 1,51–1,56 6 0,31–0,36 

85 4,35–4,39 65 3,35–3,39 45 2,50–2,54 25 1,45–1,50 5 0,25–0,30 

84 4,30–4,34 64 3,30–3,34 44 2,45–2,49 24 1,39–1,44 4 0,19–0,24 

83 4,25–4,29 63 3,25–3,29 43 2,40–2,44 23 1,33–1,38 3 0,13–0,18 

82 4,20–4,24 62 3,20–3,24 42 2,35–2,39 22 1,27–1,32 2 0,07–0,12 

81 4,15–4,19 61 3,15–3,19 41 2,30–2,34 21 1,21–1,26 1 0,01–0,06 

Підрахунки середньозваженого балу здійснюють з точністю до другого знака після 

коми. За таблицею 4 визначають кількість балів за 100-бальною шкалою, яку множать на 

ваговий коефіцієнт – 0,7 і отримують кількість балів за поточний контроль. Кількість балів 

за поточний контроль округлюють до цілих. 

Кількість балів, отриманих студентом за поточний контроль, виставляється 

викладачем у відповідній графі академічного журналу до проведення проміжного контролю.  

 

8.3. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30» – для 

дисциплін, викладання яких завершується заліком. 

Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним оцінок за кожне 

питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою (табл. 4.) та множиться на 

коефіцієнт 0,3. 

 

8.4. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 



Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні рівня опанування 

студентами навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання ними певних 

видів робіт, зазначених у робочій програмі навчальної дисципліни. 

Оцінка за семестр з дисципліни, з якої передбачений залік, виставляється після 

закінчення її вивчення (до початку екзаменаційної сесії) за результатами поточного (ваговий 

коефіцієнт – 0,7) та проміжного (ваговий коефіцієнт – 0,3) контролю. При цьому 

обов’язкової присутності здобувачів вищої освіти під час заліку не передбачено.  

Залік отримує здобувач вищої освіти, який виконав всі види роботи, визначені в 

робочій програмі навчальної дисципліни й має достатню кількість балів за поточний 

контроль (не менше 35 балів) та проміжний контроль (не менше 16 балів). 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 

 

 

10. ОСНОВНІ Й ДОПОМІЖНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 

КУРСУ 

Список основної літератури 

1. Міжнародна економіка / Ред. Ю. Г.  Козак . 2-ге вид., перероб і доп.  К.: ЦУЛ, 

2008.  1118 с. 

2. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях: Навчальний посібник. Ю.Г. 

Козак , В.В. Ковалевський, К.І. Ржепішевський, Н.С. Логвінова, В.М. Осипов.  Київ: «Центр 

навчальної літератури», 2004  676 с.  

3. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та глобальні проблеми сучасності. 

Навчально-методичний посібник. К.: КНЕУ, 2005. 206 с. 

4. Міжнародна інвестиційна діяльність: підручник / за ред. Д.Г.Лук’яненка.  К.: 

КНЕУ, 2003. 387 с. 

5. Киреев А.П. Международная экономика : в 2-х ч. Учебное пособие для вузов / 

А.П. Киреев.. М.: Международные отношения, 2001.  т.1.  416 с. 

6. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения :учебник  /под 

ред. Л.Н.Красавиной.  3-е изд., перераб. и доп.  М.: Финансы и статистика, 2007.  576 с.    

7. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 

8. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: Навч. посіб. Б.М. Одягайло.  2 –ге вид., 

випр. І доп.  К .: Знання, 2006.  407 с. 

 

Список додаткової літератури 

 

1. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: 

монографія.  Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. Циганкова.  К.: КНЕУ, 2003.  660 с.  

2. Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля: навч. посібник. Т.М. Циганкова , Л.П. 

Петрашко , Т.В. Кальченко.  К.: КНЕУ, 2001.  487 с. 

3. Чужиков В.І. Економіка зарубіжних країн: навчальний посібник.  В.І. Чужиков.  

К.: КНЕУ, 2005.   

4. Міжнародні фінанси: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 

2003.  221 с. 

5. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч.посіб. В.В. Козик , Л.А. 

Панкова , Н.Б. Даниленко.  4-те вид., стер.  К.: Знання Прес, 2003.  406 с. 

 

 



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 
 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:     вибіркова   Форма навчання:  денна, заочна 

 

Освітній ступінь:     бакалавр 

         

Галузь знань:   07 Управління та адміністрування    

  

Спеціальність:   076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

 

Освітня програма:  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та 

управління підприємством  

 

Рік навчання:   3   Семестр:    5   

Кількість кредитів (годин):  денна - 4  (120 год.: 24- лекції;  24- семінарські;  72 - 

самостійна робота) 

заочна - 4  (120 год.: 6- лекції;  6- семінарські;  108 - самостійна робота) 

 

Мова викладання:   українська    

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Уманець Тетяна Миколаївна       

Науковий ступінь, вчене звання, посада: викладач кафедри управління підприємницькою 

та туристичною діяльністю. 

Кафедра: кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю.  

Робочій e-mail: tanua-u-sh@ukr.net  

Години консультацій на кафедрі: середа, 14.40-16.00     

 

3. Опис та мета дисципліни  

Дисципліна «Міжнародна економіка» є вибірковим компонентом підготовки 

здобувачів вищого освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність, та спрямована на формування і розвиток загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей у відповідності до державного стандарту підготовки 

бакалавра зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

Міжнародна економіка вивчає економічні відносини, що виникають між державами, 

їх угрупованнями, міжнародними економічними організаціями та окремими економічними 

суб’єктами, які знаходяться в різних країнах.  

 

Серед дисциплін, які формують систему економічних знань сучасного фахівця, велике 

значення має міжнародна економіка. Курс теорії міжнародної економіки, поряд з 

mailto:tanua-u-sh@ukr.net


політекономією, мікро- і макроекономікою, є важливою складовою загальної економічної 

теорії. Сьогодні стає очевидним, що чим активніше країна включається в систему 

світогосподарських зв’язків, тим динамічніше і результативніше розвивається її економіка, 

що є основою для підвищення добробуту суспільства і його громадян. 

Особливо актуальним є вивчення дисципліни "Міжнародна економіка" зараз, коли 

взаємозв’язок і взаємозалежність національних економік впливає не тільки на 

зовнішньополітичне життя країни, а й внутрішньоекономічне. Фінансові й економічні кризи, 

що виникають в окремих країнах, набувають, як правило, глобального характеру. Тому стає 

зрозумілим, що жодна країна світу не може успішно вирішувати свої економічні проблеми, 

не координуючи власну економічну політику з політикою, яка проводиться іншими 

країнами. 

Вивчення дисципліни "Міжнародна економіка" дозволяє студентам привити вміння 

аналізувати із загальних економічних позицій складні процеси сучасної світової економіки. 

Метою викладання навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” є формування 

системного наукового уявлення про теоретичні основи та закономірності розвитку 

міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, набуття навичок аналізу 

зовнішньоекономічної політики України у процесі її інтеграції в сучасні світогосподарські 

структури. Передумовою для вивчення дисципліни є: мікроекономіка та макроекономіка, 

організація підприємницької діяльності підприємств (виробничих, торгівельних та біржових 

структур).  

Передумовою для вивчення дисципліни є: мікроекономіка та макроекономіка, 

організація підприємницької діяльності підприємств (виробничих, торгівельних та біржових 

структур).. 

 

4. Результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління 

підприємством (зі знанням англійської мови)», державного стандарту підготовки бакалаврів 

зі спеціальності «076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  

Знання про: 

-  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 

 

Уміння : 

- 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. 

 

Комунікація : 

- показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички міжособистісної 

взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей. 

- використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та 

розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності.  

- оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації державною  мовами. 

 

Автономність та відповідальність . 

- відповідальність за прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування. 

- управління комплексними діями або проектами.      

- відповідальність професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.  

- здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. 

 

5. Структура дисципліни (Денна форма навчання)  

Тема № 1.  Міжнародна економічна система.    

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття міжнародної економіки, 

світового господарства та міжнародних 

економічних відносин.  

2. Предмет міжнародної економіки. 

Структура міжнародної економіки: 

міжнародна мікро- та макроекономіка. 

3. Поняття інтернаціоналізації, 

інтеграції,транснаціоналізації, 

глобалізації.  

4. Суб’єкти міжнародної економіки.  

5. Об’єкти міжнародної економіки. 

6. Сутність, форми та фактори 

міжнародного поділу праці. 

7. Спеціалізація та кооперування. 

8. Етапи розвитку світового господарства. 

Основні риси сучасної міжнародної 

економіки. 

9. Рівні міжнародних економічних 

відносин. 

1. Міжнародна економіка / Ред. Ю. Г.  Козак 2-

ге вид., перероб і доп.  К.: ЦУЛ, 2008.  1118 

с. 

2. Міжнародна економіка: в питаннях та 

відповідях: Навчальний посібник. Ю.Г. 

Козак , В.В. Ковалевський, К.І. 

Ржепішевський, Н.С. Логвінова, В.М. 

Осипов.  Київ: «Центр навчальної 

літератури», 2004  676 с.  

3. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та 

глобальні проблеми сучасності. Навчально-

методичний посібник. К.: КНЕУ, 2005. 206 с. 

4. Міжнародна інвестиційна діяльність: 

підручник / за ред. Д.Г.Лук’яненка.  К.: 

КНЕУ, 2003. 387 с. 

5. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003.  

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Предмет курсу «Міжнародна 

економіка», його місце серед інших 

економічних дисциплін, структура і 

логіка викладання. 

2. Система міжнародного поділу праці 

(МПП) та основні тенденції його 

розвитку в сучасних умовах. 

1. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка. - К.: 

2009. - 622 с. 

2. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія, 

практика. - К.: 2008. - 663 с. 

3. Міжнародна економіка: навч. посіб. / За ред. 

Г. Е. Гронтковської /Г. Е. Гронтковська, О. І. 

Ряба, А. М. Венцурик, О. І. Красновська. – К. 

: «Центр учбової літератури», 2014. – 384 с. 



3. Сутність інтернаціоналізації сучасного 

світового господарства і формування 

економічної єдності світу. 

 

4. World Bank (www.worldbank.org) – джерело 

інформації про більш ніж 200 країн та 

регіонів. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте реферат за темами : 

1. Національна економіка як об`єкт 

світової економічної системи.  

2. Систематизація країн світу. 

Систематизація країн за регіональною 

ознакою.  

3. Міжнародна економіка та її структура. 

4. Світовий ринок. 

5. Світова економіка: визначення та 

основні риси. 

6. Міжнародний поділ праці. 

7. Форми та рівні міжнародних 

економічних відносин. 

1. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 

2. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: Навч. 

посіб. Б.М. Одягайло.  2 –ге вид., випр. І доп.  

К .: Знання, 2006.  407 с.3. 

3. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та 

глобальні проблеми сучасності. Навчально-

методичний посібник. К.: КНЕУ, 2005. 206 с. 

4. Міжнародна інвестиційна діяльність: 

підручник / за ред. Д.Г.Лук’яненка.  К.: 

КНЕУ, 2003. 387 с. 

5. Козик В.В. Міжнародні економічні 

відносини: Навч.посіб. В.В. Козик , Л.А. 

Панкова , Н.Б. Даниленко.  4-те вид., стер.  

К.: Знання Прес, 2003.  406 с.  

 

Тема № 2.  Теорії міжнародної торгівлі        

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Національна економіка як об`єкт 

світової економічної системи. 

2. Систематизація країн світу. 

Систематизація країн за регіональною 

ознакою.  

3. Систематизація країн за організаційною 

ознакою. 

4. Систематизація країн за рівнем 

економічного розвитку.  

5. Економічно розвинені країни світу. 

Країни з перехідною економікою. 

Країни, що розвиваються.  

6. Нові індустріальні країни. Країни із 

середнім рівнем розвитку. 

7. Систематизація країн за рівнем 

соціально-економічного розвитку. 

8. Механізми взаємодії національних 

економік країн світу.  

9. Принципи міжнародних економічних 

відносин.  

1. Глобальна торгова система: розвиток 

інститутів, правил, інструментів СОТ: 

монографія.  Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. 

Циганкова.  К.: КНЕУ, 2003.  660 с.  

2. Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля: навч. 

посібник. Т.М. Циганкова, Л.П. Петрашко, 

Т.В. Кальченко.  К.: КНЕУ, 2001.  487 с. 

3. Чужиков В.І. Економіка зарубіжних країн: 

навчальний посібник.  В.І. Чужиков.  К.: 

КНЕУ, 2005.   

4. Міжнародні фінанси: навч.-метод. посіб. для 

самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2003.  221 с. 

5. Міжнародна економіка: в питаннях та 

відповідях: Навчальний посібник. Ю.Г. Козак, 

В.В. Ковалевський, К.І. Ржепішевський, Н.С. 

Логвінова, В.М. Осипов.  Київ: «Центр 

навчальної літератури», 2004.  676 с.  

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Сутність середовища розвитку 

міжнародної економічної діяльності. 

2. Фактори і класифікація видів 

середовища розвитку міжнародної 

економічної діяльності. 

3. Світове господарство як складна 

відкрита система. 

1. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та 

глобальні проблеми сучасності. Навчально-

методичний посібник. К.: КНЕУ, 2005. 206  

2. Міжнародна інвестиційна діяльність: 

підручник / за ред. Д.Г.Лук’яненка.  К.: КНЕУ, 

2003. 387 с. 

3. Киреев А.П. Международная экономика : в 2-х 

ч. Учебное пособие для вузов / А.П. Киреев.. 



М.: Международные отношения, 2001.  т.1.  

416 с.  

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати доповіді  
(вимоги: відсутність плагіату, доповідь 5-7 

хв.) 

1. Абсолютні та відносні переваги в 

міжнародній торгівлі. 

2. Теорія співвідношення факторів 

виробництва та її  тестування. 

3. Стандартна модель міжнародної 

торгівлі. 

4. Теорія міжнародної загальної 

рівноваги. 

5. Теорія специфічних факторів 

виробництва Самуельсона-Джонса. 

6. Теорія подібності країн або попиту, що 

перетинається. 

7. Неотехнологічні теорії. 

1. Алієва-Барановська В.М., Дахно І.І. 

Глобальний бізнес: навч. посібник-довідник / 

Алієва-Барановська В.М., Дахно І.І. – Київ: 

Центра учбової літератури, 2013. – 560 с. 

2. Майер Дж., Раух Дж.Е., Філіпенко А. Основні 

проблеми економіки і розвитку. – К.: Либідь, 

2013. – 688 с. 

4. Тарасевич В.М., Завгородня О.О. Економічна 

теорія. Міжнародна економіка: підручник / 

Тарасевич В.М., Завгородня О.О. – Київ: 

Знання, 2012. – 143 с. 

5. Міжнародна економіка: Підручник / Київський 

національний ун-т ім. Тараса Шевченка / А.П. 

Румянцев (за ред.). — З.вид., перероб. і доп. — 

K.: Знання, 2006. 

6. Міжнародна економіка: Навч.-метод. посіб. 

для самост. вивч. дисципліни / Київський 

національний економічний ун-т / А. 

М.Поручник (ред.) — К.: КНЕУ, 2005.  

 

Тема № 3. Світовий ринок товарів і послуг    

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Сучасні тенденції розвитку світового 

ринку.  

2. Зовнішня, міжнародна та світова 

торгівлі.  

3. Сутність та показники міжнародної 

торгівлі.  

4. Види міжнародної торгівлі: за 

специфікою об`єкта, за специфікою 

взаємодії, за специфікою регулювання.  

5. Види і форми зустрічної торгівлі.  

6. Електронна торгівля. Значення 

міжнародної торгівлі, фактори 

зростання.  

7. Виграш національної економіки від 

розвитку зовнішньої торгівлі. 

8. Принципи вартісної оцінки експорту й 

імпорту.  

9. Інструменти аналізу міжнародної 

торгівлі. Умови торгівлі.  

10. Типи економічного росту. 

Еластичність експорту й імпорту. 

1. Міжнародна економіка: Підручник / 

Київський національний ун-т ім. Тараса 

Шевченка / А.П. Румянцев (за ред.). — 

3.вид., перероб. і доп. — K.: Знання, 2006. 

2. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник / 

Румянцев А.П., Башинська Г.І., Корнілова 

І.М., Коваленко Ю.О. — К.: Центр навч. 

літератури.- 2004. 

3. Філіпенко A.C., Будкін В. С., Веклич О. О., 

Годун С. Д.., Дудченко М. А. Світова 

економіка: Підруч. для студ. вищ. навч. 

закл., що навч. За спец. «Світова економіка і 

міжнародні економічні відносини»/ 

С.В.Головко (голов.ред.).– 2 вид., стер. – К.: 

Либідь, 2001. 

4. Філіпенко A.C. Міжнародні економічні 

відносини: історія: Підруч. для студ. екон. 

спец. вищ. навч. закл.. — К.: Либідь, 2006. 

5. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 

6. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: Навч. 

посіб. Б.М. Одягайло.  2 –ге вид., випр. І доп.  

К .: Знання, 2006.  407 с.  



Семінарське заняття (2 год.): 

1. Сутність середовища розвитку 

міжнародної економічної діяльності. 

2. Фактори і класифікація видів 

середовища розвитку міжнародної 

економічної діяльності. 

3. Світове господарство як складна 

відкрита система. 

1. Киреев А.П. Международная экономика : в 

2-х ч. Учебное пособие для вузов / А.П. 

Киреев.. М.: Международные отношения, 

2001.  т.1.  416 с. 

2. Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения :учебник  /под ред. 

Л.Н.Красавиной.  3-е изд., перераб. и доп.  

М.: Финансы и статистика, 2007.  576 с.    

3. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 

4. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: Навч. 

посіб. Б.М. Одягайло.  2 –ге вид., випр. І доп.  

К .: Знання, 2006.  407 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати доповіді (вимоги: 

відсутність плагіату, доповідь 5-7 хв.) 

1. Зовнішня економічна політика: цілі й 

наслідки. 

2. Типи та інструменти 

зовнішньоторговельної політики 

держав. 

3. Митне регулювання міжнародної 

торгівлі. 

4. Нетарифні методи регулювання. 

5. Ціноутворення в міжнародній торгівлі. 

6. Багатобічне регулювання в межах 

ГАТТ/СОТ. 

1. Гіл Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес. - К.: 

Основи, 2001 р.- 856 с. 

2. Гриффин Р. Пастей М. Международний 

бизнес/ Пер. с англ. под ред. А.Г.Медведева. 

- СПб.: Питер 2005 

3. Зовнішньоекономічна діяльність: 

Навчальний посібник/За ред. Козака Ю.Г., 

Логвінової Н.С.- К.: Освіта України, 2012. - 

300с. 

4. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 

5. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Батанова Т.В. 

Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємств: сучасні особливості 

функціонування та аналізу розвитку. - Одеса: 

Одеський національний економічний 

університет, 2012. -,182 с. 

 

Тема № 4. Міжнародна торгова політика   

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Зовнішня й міжнародна економічна 

політика. Проблеми зовнішньої 

економічної політики. Цілі та методи 

зовнішньої економічної політики. 

Економічна взаємозалежність. 

Національна й міжнародна економічна 

безпека. Регулювання міжнародної 

торгівлі. Типи зовнішньоторговельної 

політики держав. Свобода торгівлі та 

протекціонізм, сучасні тенденції розвитку. 

Основні форми протекціонізму. 

Інструменти торгової політики. Надлишок 

виробника, споживача. Характер торгової 

політики. Режими торгової політики. 

Збірник індикативних питань для оцінки 

1. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та 

глобальні проблеми сучасності. Навчально-

методичний посібник. К.: КНЕУ, 2005. 206 с. 

2. Міжнародна інвестиційна діяльність: 

підручник / за ред. Д.Г.Лук’яненка.  К.: 

КНЕУ, 2003. 387 с. 

3. Киреев А.П. Международная экономика : в 

2-х ч. Учебное пособие для вузов / А.П. 

Киреев.. М.: Международные отношения, 

2001.  т.1.  416 с. 

4. Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения :учебник  /под ред. 

Л.Н.Красавиной.  3-е изд., перераб. и доп.  

М.: Финансы и статистика, 2007.  576 с.    

5. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 



заходів торгової політики країн ОЕСР. 

Митне регулювання міжнародної торгівлі. 

Митний тариф. Види, функції та 

класифікація мита. Митна вартість товару.  

Парадокс Метцлера. Розрахунок рівня 

митного захисту. Аргументи за і проти 

застосування митних тарифів. Тарифи 

розвинутих країн, країн з перехідною 

економікою та тарифи країн, що 

розвиваються. Економічні ефекти тарифів: 

захисту, переділу, доходів, споживання. 

Вплив тарифу на економіку різних  країн 

світу. Оптимальний митний тариф. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 

6. Адміністративно-управлінський портал // 

www.aup.ru 

Семінарське заняття ( 2 год): 

1. Теорії міжнародної торгівлі 

2. Світова торгівля та її основні 

показники. 

3. Методи регулювання міжнародної 

торгівлі 

4. Типи зовнішньоторговельної політики 

держав. 

5. Митне регулювання міжнародної 

торгівлі. 

6. Основні форми протекціонізму. 

7. Вплив тарифу на економіку різних  

країн світу. 

1. Міжнародна економіка / Ред. Ю. Г.  Козак . 

2-ге вид., перероб і доп.  К.: ЦУЛ, 2008.  

1118 с. 

2. Міжнародна економіка: в питаннях та 

Киреев А.П. Международная экономика : в 

2-х ч. Учебное пособие для вузов / А.П. 

Киреев.. М.: Международные отношения, 

2001.  т.1.  416 с. 

3. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 

4. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: Навч. 

посіб. Б.М. Одягайло.  2 –ге вид., випр. І доп.  

К .: Знання, 2006.  407 с.  

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати доповіді (вимоги: 

відсутність плагіату, доповідь 5-7 хв.) 

1. Особливості формування та розвитку 

світового ринку праці. 

2. Сутність та основні причини 

міжнародної трудової міграції. 

3. Попит та пропозиція на ринку праці. 

4. Міжнародні центри тяжіння робочої 

сили. 

5. Соціально – економічні наслідки 

трудової міграції. 

6. Державне та міжнародне регулювання 

міграції робочої сили. 

1. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та 

глобальні проблеми сучасності. Навчально-

методичний посібник. К.: КНЕУ, 2005. 206 с. 

2. Міжнародна інвестиційна діяльність: 

підручник / за ред. Д.Г.Лук’яненка.  К.: 

КНЕУ, 2003. 387 с. 

3. Киреев А.П. Международная экономика : в 

2-х ч. Учебное пособие для вузов / А.П. 

Киреев.. М.: Международные отношения, 

2001.  т.1.  416 с. 

4. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 

Тема № 5. Світовий ринок праці і  міжнародна трудова міграція 

        

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2  год.): 

Міжнародна міграція робочої сили як 

форма міжнародних економічних 

відносин. Особливості формування та 

розвитку світового ринку праці. Попит і 

пропозиція на світовому ринку праці.  

Сутність і види міжнародної трудової 

міграції. Теоретичні  розробки проблем 

1. Міжнародна економіка / Ред. Ю. Г.  Козак . 

2-ге вид., перероб і доп.  К.: ЦУЛ, 2008.  

1118 с. 

2. Міжнародна економіка: в питаннях та 

відповідях: Навчальний посібник. Ю.Г. 

Козак , В.В. Ковалевський, К.І. 

Ржепішевський, Н.С. Логвінова, В.М. 

Осипов.  Київ: «Центр навчальної 



міжнародної трудової міграції. Кількісні 

показники міжнародної трудової міграції. 

Етапи розвитку міжнарод-ної міграції 

трудових ресурсів. Світові хвилі міграцій. 

Напрями міграції робочої сили. Світові 

центри тяжіння робочої сили. 

Характеристика видів міграції. Причини 

міжнародної трудової міграції. Наслідки 

міжнародної міграції для мігрантів, 

приймаючих країн та країн донорів. 

Регулювання міжнародних міграційних 

процесів. Методи та рівні регулювання 

міграції трудових ресурсів. 

літератури», 2004.  676 с. 

3. Глобальна торгова система: розвиток 

інститутів, правил, інструментів СОТ: 

монографія.  Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. 

Циганкова.  К.: КНЕУ, 2003.  660 с.  

4. Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля: навч. 

посібник. Т.М. Циганкова, Л.П. Петрашко , 

Т.В. Кальченко.  К.: КНЕУ, 2001.  487 с. 

5. Чужиков В.І. Економіка зарубіжних країн: 

навчальний посібник.  В.І. Чужиков.  К.: 

КНЕУ, 2005.   

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Національний механізм регулювання 

зовнішньоторговельних відносин. 

2. Багатостороннє регулювання 

зовнішньої торгівлі. 

3. Світова торгівля товарами. 

4. Світова торгівля послугами. 

1. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та 

глобальні проблеми сучасності. Навчально-

методичний посібник. К.: КНЕУ, 2005. 206 с. 

2. Міжнародна інвестиційна діяльність: 

підручник / за ред. Д.Г.Лук’яненка.  К.: 

КНЕУ, 2003. 387 с. 

3. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат відповідно до 

теми заняття (вимоги: відсутність 

плагіату, обсяг 12-15 аркушів 

друкованого тексту). 

1. Характерні риси та фактори сучасного 

етапу міжнародного руху капіталу. 

2. Основні форми міжнародного руху 

капіталу. 

3. Офшорні зони та компанії. 

4. Дво- та багатостороннє регулювання 

міграції. Шенгенська угода.  

5. Роль і місце міжнародних організацій у 

регулюванні світового ринку праці. 

6. Міжнародна організація праці, її 

завдання і напрями діяльності.  

7. Міжнародна організація з міграції, її 

завдання і напрями діяльності. 

8. Еволюція міграцій українців.  

1. Гіл Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес. - К.: 

Основи, 2001 р.- 856 с. 

2. Гриффин Р. Пастей М. Международний 

бизнес/ Пер. с англ. под ред. А.Г.Медведева. 

- СПб.: Питер 2005 

3. Зовнішньоекономічна діяльність: 

Навчальний посібник/За ред. Козака Ю.Г., 

Логвінової Н.С.- К.: Освіта України, 2012. - 

300с. 

4. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 

5. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Батанова Т.В. 

Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємств: сучасні особливості 

функціонування та аналізу розвитку. - Одеса: 

Одеський національний економічний 

університет, 2012. -,182 с. 

Тема №6. Світовий фінансовий ринок 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Сутність, мотивація міжнародного руху 

капіталу. Економічна доцільність експорту 

та імпорту  капіталу. Показники руху 

капіталу. Характерні риси сучасного етапу 

міжнародного руху капіталу. Передумови 

та причини міжнародного руху капіталу. 

Фактори руху капіталу. Основні форми 

1. Закон України «Про інвестиційну 

діяльність» // Відомості ВР України, №11026 

від 15.04.2014 р. 

2. Зовнішньоекономічна діяльність: 

Навчальний посібник/За ред. Козака Ю.Г., 

Логвінової Н.С.- К.: Освіта України, 2012. - 

300с. 

3. Філіпенко A.C., Будкін В. С., Веклич О. О., 



міжнародного руху капіталу. Світові 

фінансові потоки. Фінансові ресурси.  

Світовий фінансовий ринок та світові 

фінансові центри. Міжнародна офіційна 

допомога розвитку. Джерела зовнішнього 

фінансування країн. Офшорні зони та 

компанії: основні риси та особливості 

функціонування. 

Годун С. Д.., Дудченко М. А. Світова 

економіка: Підруч. для студ. вищ. навч. 

закл., що навч. За спец. «Світова економіка і 

міжнародні економічні відносини»/ 

С.В.Головко (голов.ред.).– 2 вид., стер. – К.: 

Либідь, 2001. 

4. Міжнародна інвестиційна діяльність: 

підручник / за ред. Д.Г.Лук’яненка.  К.: 

КНЕУ, 2003. 387 с. 

Семінарське заняття: 

1. Міжнародний рух капіталу та його 

форми. 

2. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) та їх 

роль у структурі закордонного 

інвестування. 

3. Україна на ринку міжнародних 

інвестицій. 

1. Міжнародна економіка: в питаннях та 

відповідях: Навчальний посібник. Ю.Г. 

Козак , В.В. Ковалевський, К.І. 

Ржепішевський, Н.С. Логвінова, В.М. 

Осипов.  Київ: «Центр навчальної 

літератури», 2004  676 с.  

2. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та 

глобальні проблеми сучасності. Навчально-

методичний посібник. К.: КНЕУ, 2005. 206 с. 

3. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 

Завдання для самостійної роботи: 

Розібрати питання за планом: 

1. Характерні риси та фактори сучасного 

етапу міжнародного руху капіталу. 

2. Основні форми міжнародного руху 

капіталу. 

3. Офшорні зони та компанії. 

4. Характерні риси та фактори сучасного 

етапу міжнародного руху капіталу. 

5. Основні форми міжнародного руху 

капіталу. 

6. Офшорні зони та компанії. 

1. Глобальна торгова система: розвиток 

інститутів, правил, інструментів СОТ: 

монографія.  Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. 

Циганкова.  К.: КНЕУ, 2003.  660 с. 

2. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 

3. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: Навч. 

посіб. Б.М. Одягайло.  2 –ге вид., випр. І доп.  

К .: Знання, 2006.  407 с. 

4. Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля: навч. 

посібник. Т.М. Циганкова , Л.П. Петрашко , 

Т.В. Кальченко.  К.: КНЕУ, 2001.  487 с. 

 

Тема № 7. Міжнародні  інвестиції. 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Інвестиції в системі міжнародного руху 

капіталу. Мотивація міжнародної 

інвестиційної діяльності. Форми 

іноземних інвестицій. Міжнародний 

інвестиційний ринок, його структура та 

особливості розвитку.  Мотивація та 

стратегія залучення іноземних інвестицій 

у глобальному середовищі. Теорії 

міжнародних інвестицій. Класична теорія 

міжнародних інвестицій. Неокласичний 

підхід. Правило Вальраса.  Альтернативні 

теорії міжнародного інвестування: 

1. Закон України «Про інвестиційну 

діяльність» // Відомості ВР України, №11026 

від 15.04.2014 р.2.  

2. Міжнародна інвестиційна діяльність: 

підручник / за ред. Д.Г.Лук’яненка.  К.: 

КНЕУ, 2003. 387 с. 

3. Міжнародна інвестиційна діяльність. - К.: 

КНЕУ, 2008. - 168 с. 

4. Міжнародна економіка: навч. посіб. / За ред. 

Г. Е. Гронтковської /Г. Е. Гронтковська, О. І. 

Ряба, А. М. Венцурик, О. І. Красновська. – 

К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 384 

с. 



монополістичної конкуренції, 

індустріальної організації, міжнародної 

конкурентоспроможності  галузі тощо. 

Прямі іноземні інвестиції та їх причини. 

Підприємства з іноземними інвестиціями.  

Основні чинники прямих іноземних 

інвестицій: маркетингові, торговельні, 

вартісні, інвестиційний клімат, загальні. 

Економічні та соціальні наслідки для 

країн-донорів та реципієнтів міжнародних 

інвестицій. Масштаби міжнародних 

прямих інвестицій ті їх розподіл у 

світовому господарстві. Методи 

здійснення прямого іноземного 

інвестування. Спільні підприємства та їх 

роль в залученні іноземного капіталу.  

Державна підтримка прямих інвестицій. 

5. Міжнародні економічні відносини: навч. 

посіб. / С.В. Сіденко, О.М. Іваницька, О.В. 

Кузнецов [та ін.]. – К.: НАУ, 2015 – 468 с. 

6. Тарасевич В.М., Завгородня О.О. 

Економічна теорія. Міжнародна економіка: 

підручник / Тарасевич В.М., Завгородня 

О.О. – Київ: Знання, 2012. – 143 с. 

 

  

Семінарське заняття: 

1. Міжнародні кредитні відносини. 

2. Міжнародний кредит і його роль в 

міжнародній економіці. 

3. Форми міжнародного кредиту. 

4. Міжнародні валютно-кредитні й 

фінансові організації. 

5. Співробітництво України з 

міжнародними організаціями. 

1. Міжнародна інвестиційна діяльність. - К.: 

КНЕУ, 2008. - 168 с. 

2. Міжнародна інвестиційна діяльність: 

підручник / за ред. Д.Г.Лук’яненка.  К.: 

КНЕУ, 2003. 387 с. 

3. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія, 

практика. - К.: 2008. - 663 с. 

4. Міжнародні економічні відносини: навч. 

посіб. / С.В. Сіденко, О.М. Іваницька, О.В. 

Кузнецов [та ін.]. – К.: НАУ, 2015 – 468 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат відповідно до 

теми заняття (вимоги: відсутність 

плагіату, обсяг 12-15 аркушів друкованого 

тексту). 

1. Прямі іноземні інвестиції. 

2. Міжнародні інвестиції, сутність, теорії, 

економічна доцільність. 

3. Міжнародні корпорації та їх роль в 

сучасному розвитку МЕВ. 

4. Портфельні закордонні інвестиції. 

5. Форми і методи регулювання 

міжнародного інвестування на 

національному і міжнародному рівнях. 

6. Україна у світових інвестиційних 

процесах. 

1. Міжнародна економіка: в питаннях та 

відповідях: Навчальний посібник. Ю.Г. 

Козак, В.В. Ковалевський, К.І. 

Ржепішевський, Н.С. Логвінова, В.М. 

Осипов.  Київ: «Центр навчальної 

літератури», 2004  676 с.  

2. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та 

глобальні проблеми сучасності. Навчально-

методичний посібник. К.: КНЕУ, 2005. 206 с. 

3. Міжнародна інвестиційна діяльність: 

підручник / за ред. Д.Г.Лук’яненка.  К.: 

КНЕУ, 2003. 387 с. 

4. Киреев А.П. Международная экономика : в 

2-х ч. Учебное пособие для вузов / А.П. 

Киреев.. М.: Международные отношения, 

2001.  т.1.  416 с.  

 

Тема №8. Міжнародний кредит. 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Сутність і значення міжнародних 

валютно-фінансових відносин для 

економік країн. Історія розвитку 

міжнародних валютно-фінансових 

1. Козик В.В. Міжнародні економічні 

відносини: Навч.посіб. В.В. Козик , Л.А. 

Панкова , Н.Б. Даниленко.  4-те вид., стер.  

К.: Знання Прес, 2003.  406 

2. Крилова Н.В. Міжнародна торгівля. - К: 



відносин. Теорія міжнародних валютних 

відносин. Основні риси валютної системи. 

Види валютних систем. Національна, 

міжнародна, світова валютні системи. 

Основні елементи валютних систем, 

взаємозв‘язок між ними. Поняття валюти. 

Резервна валюта, її функції та умови 

існування. Конвертованість валют. 

Валютний паритет і валютний курс. 

Міжнародна валютна ліквідність. 

Інструментальна структура валютної 

системи. Валютне регулювання. Форми 

валютної політики. Валютні обмеження, 

поняття, цілі. Регулювання валютних 

обмежень, сфери їх застосування. Ринки 

золота. Світова валютна система – 

сутність, причини виникнення. Еволюція 

світової валютної системи.   

2008. - 365 с. 

3. Міжнародна економіка. За ред. В.Є. 

Сахарова. - К.: 2008. - 432 с. 

4. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: в 

питаннях та вiдповiдях [текст] підруч. / 

Ю. Г. Козак. – К.: Центр учбової літератури, 

2017. – 228 с. 

5. Міжнародна економіка: навч. посіб. / За ред. 

Г. Е. Гронтковської /Г. Е. 

Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик, О. 

І. Красновська. – К. : «Центр учбової 

літератури», 2014. – 384 с. 

6. Міжнародні економічні відносини: навч. 

посіб. / С.В. Сіденко, О.М. Іваницька, 

О.В. Кузнецов [та ін.]. – К.: НАУ, 2015 – 468 

с. 

Семінарське заняття: 

1. Міжнародні валютні відносини. 

Поняття валюти і валютного ринку. 

2. Етапи розвитку міжнародної валютної 

системи. 

3. Міжнародні фінансові ринки. 

1. Алієва-Барановська В.М., Дахно І.І. 

Глобальний бізнес: навч. посібник-довідник 

/ Алієва-Барановська В.М., Дахно І.І. – Київ: 

Центра учбової літератури, 2013. – 560 с.2.  

2. Міжнародні фінанси: навч. посібник / Князь 

С. В., Георгіаді Н. Г., Князь О. В., Дзюбіна 

К. О., Григор'єв О. Ю., Лакіза В. В. – Львів: 

Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 364 с. 

3. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 

4. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: Навч. 

посіб. Б.М. Одягайло.  2 –ге вид., випр. І доп.  

К .: Знання, 2006.  407 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Розібрати питання за планом, зробити 

конспект. 

1. Сутність міжнародного кредиту як 

форми руху позикового капіталу, його 

принципи та функції. 

2. Теорії міжнародного кредиту. 

3. Форми міжнародних кредитів. 

4. Міжнародні кредитно-фінансові 

інститути. 

5. Україна в міжнародних кредитних 

відносинах. 

1. Киреев А.П. Международная экономика : в 

2-х ч. Учебное пособие для вузов / А.П. 

Киреев.. М.: Международные отношения, 

2001.  т.1.  416 с. 

2. Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения :учебник  /под ред. 

Л.Н.Красавиной.  3-е изд., перераб. и доп.  

М.: Финансы и статистика, 2007.  576 с.    

3. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 

4. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: Навч. 

посіб. Б.М. Одягайло.  2 –ге вид., випр. І доп.  

К .: Знання, 2006.  407 с. 

 

 

 

 

 



Тема №9. Світова  валютна  система 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Міжнародні розрахунки, сутність, 

валютно-фінансові та платіжні умови. 

Особливості міжнародних розрахунків. 

Фактори впливу на вибір міжнародних 

розрахунків. Форми міжнародних 

розрахунків. Розрахунки у формі авансу. 

Інкасо. Схема інкасової форми 

розрахунків. Розрахунки по відкритому 

рахунку. Банківський переказ. Акредитив, 

основні положення. Види акредити-ву. 

Схема акредитивної форми розрахунків. 

Особливості розрахунків векселя-ми та 

чеками. Ефективність форм розрахунків 

для експортера та імпортера. 

Платіжний баланс – відображення 

світогосподарських  зв’язків країни.  

Структура й основні складові платіжного 

балансу. Методика МВФ складання 

платіжного балансу країни. Основні 

параметри. 

1. Гіл Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес. - К.: 

Основи, 2001 р.- 856 с. 

2. Глобальна торгова система:розвиток 

інститутів, правил, інструментів 

СОТ./ Кер.авт.кол. і наук. ред. Циганкова 

Т.М. - К.іКНЕУ,2003 .-660с. 

3. Міжнародні фінанси: навч. посібник / Князь 

С. В., Георгіаді Н. Г., Князь О. В., 

Дзюбіна К. О., Григор'єв О. Ю., Лакіза В. В. 

– Львів: Вид-во Львівської політехніки, 

2013. – 364 с. 

4. Міжнародна економіка: Підручник / 

Київський національний ун-т ім. 

Тараса Шевченка / А.П. Румянцев (за ред.). 

— 3.вид., перероб. і доп. — K.: 

Знання, 2006. 

5. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка. - К.: 

2009. - 622 с. 

 

Семінарське заняття: 

1. Загальна характеристика платіжного 

балансу. 

2. Фактори, що впливають на платіжний 

баланс та його державне регулювання. 

3. Сутність і форми міжнародних 

розрахунків. 

1. Глобальна торгова система: розвиток 

інститутів, правил, інструментів СОТ: 

монографія.  Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. 

Циганкова.  К.: КНЕУ, 2003.  660 с.  

2. Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля: навч. 

посібник. Т.М. Циганкова , Л.П. Петрашко , 

Т.В. Кальченко.  К.: КНЕУ, 2001.  487 с. 

3. Чужиков В.І. Економіка зарубіжних країн: 

навчальний посібник.  В.І. Чужиков.  К.: 

КНЕУ, 2005.  2. Філіпенко A.C., Будкін В. 

С., Веклич О. О., Годун С. Д.., Дудченко М. 

А. Світова економіка: Підруч. для студ. 

вищ. навч. закл., що навч. За спец. 

4. «Світова економіка і міжнародні економічні 

відносини»/ С.В.Головко 

(голов.ред.).– 2 вид., стер. – К.: Либідь, 

2001.  

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат відповідно до 

теми заняття (вимоги: відсутність 

плагіату, обсяг 12-15 аркушів друкованого 

тексту). 

1. Сутність і структура сучасної валютної 

системи. 

2. Основні елементи валютних систем. 

3. Еволюція світової валютної системи. 

4. Валютне регулювання. Форми валютної 

політики. 

1. Міжнародна економіка / Ред. Ю. Г.  Козак . 

2-ге вид., перероб і доп.  К.: ЦУЛ, 2008.  

1118 с. 

2. Міжнародна економіка: в питаннях та 

відповідях: Навчальний посібник. Ю.Г. 

Козак , В.В. Ковалевський, К.І. 

Ржепішевський, Н.С. Логвінова, В.М. 

Осипов.  Київ: «Центр навчальної 

літератури», 2004  676 с. 

3. Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля: навч. 

посібник. Т.М. Циганкова , Л.П. Петрашко , 



5. Структура валютного ринку і основні 

види валютних операцій. 

Т.В. Кальченко.  К.: КНЕУ, 2001.  487 с.  

 

Тема №10. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Міжнародні розрахунки, сутність, 

валютно-фінансові та платіжні умови. 

Особливості міжнародних розрахунків. 

Фактори впливу на вибір міжнародних 

розрахунків. Форми міжнародних 

розрахунків. Розрахунки у формі авансу. 

Інкасо. Схема інкасової форми 

розрахунків. Розрахунки по відкритому 

рахунку. Банківський переказ. Акредитив, 

основні положення. Види акредити-ву. 

Схема акредитивної форми розрахунків. 

Особливості розрахунків векселя-ми та 

чеками. Ефективність форм розрахунків 

для експортера та імпортера. 

Платіжний баланс – відображення 

світогосподарських  зв’язків країни.  

Структура й основні складові платіжного 

балансу. 

1. Киреев А.П. Международная экономика : в 

2-х ч. Учебное пособие для вузов / А.П. 

Киреев.. М.: Международные отношения, 

2001.  т.1.  416 с. 

2. Майер Дж., Раух Дж.Е., Філіпенко А. 

Основні проблеми економіки і розвитку. – 

К.: Либідь, 2013. – 688 с. 

3. Міжнародні фінанси: навч. посібник / Князь 

С. В., Георгіаді Н. Г., Князь О. В., 

4. Дзюбіна К. О., Григор'єв О. Ю., Лакіза В. В. 

– Львів: Вид-во Львівської політехніки, 

2013. – 364 с. 

5. Міжнародна економіка. За ред. В.Є. 

Сахарова. - К.: 2008. - 432 с. 

6. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія, 

практика. - К.: 2008. - 663 с. 

 

Семінарське заняття: 

1. Формування економічної єдності світу; 

2. Глобалізація економічного розвитку і 

роль МЕВ у формуванні глобальної 

економіки. 

3. Світові аспекти глобальних проблем. 

1. Козик В.В. Міжнародні економічні 

відносини: Навч.посіб. В.В. Козик , Л.А. 

Панкова , Н.Б. Даниленко.  4-те вид., стер.  

К.: Знання Прес, 2003.  406 с. 

2. Киреев А.П. Международная экономика : в 

2-х ч. Учебное пособие для вузов / А.П. 

Киреев.. М.: Международные отношения, 

2001.  т.1.  416 с. 

3. Міжнародні фінанси: навч.-метод. посіб. для 

самост. вивч. дисц. /К.: КНЕУ, 2003.  221 

с.5. Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля: 

навч. посібник. Т.М. Циганкова , Л.П. 

Петрашко , Т.В. Кальченко.  К.: КНЕУ, 

2001.  487 с. 

4. Пузанов 1.1. Основні характеристики, 

показники і умови зовнішньої 

торгівлі України. -К.: 2008. -384 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат відповідно до 

теми заняття (вимоги: відсутність 

плагіату, обсяг 12-15 аркушів друкованого 

тексту). 

Орієнтовні теми: 

1. Міжнародні розрахунки, сутність та 

умови. 

2. Форми міжнародних розрахунків та їх 

порівняльна характеристика. 

1. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та 

глобальні проблеми сучасності. Навчально-

методичний посібник. К.: КНЕУ, 2005. 206 с. 

2. Киреев А.П. Международная экономика : в 

2-х ч. Учебное пособие для вузов / А.П. 

Киреев.. М.: Международные отношения, 

2001.  т.1.  416 с. 

4. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 



3. Платіжний баланс, основні параметри.  

4. Структура та методика складання 

платіжного балансу. 

 

Тема №11. Міжнародна економічна інтеграція 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Сутність та особливості міжнародної 

економічної інтеграції, її передумови та 

цілі. Об`єктивні основи та етапи 

економічної інтеграції. Динамічні та 

статичні ефекти міжнародної економічної 

інтеграції. Основні риси регіональної 

економічної інтеграції. Міжнародна 

інтеграція в Європі. Європейський Союз, 

етапи розвитку. Розширення ЕС. 

Потенціал й особли-вості 

західноєвропейської економічної 

інтеграції. Північноамериканська зона 

вільної торгівлі – НАФТА. 

1. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: в 

питаннях та вiдповiдях [текст] підруч. / Ю. 

Г. Козак. – К.: Центр учбової літератури, 

2017. – 228 с. 

2. Крилова Н.В. Міжнародна торгівля. - К: 

2008. - 365 с.. 

3. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія, 

практика. - К.: 2008. - 663 с. 

4. Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля: навч. 

посібник. Т.М. Циганкова , Л.П. Петрашко , 

Т.В. Кальченко.  К.: КНЕУ, 2001.  487 с. 

5. Чужиков В.І. Економіка зарубіжних країн: 

навчальний посібник.  В.І. Чужиков.  К.: 

КНЕУ, 2005.   

Семінарське заняття: 

1. Переваги та недоліки Європейської 

валютної системи. 

2. Сутність, форми та напрямки 

міжнародного лізингу. 

3. Поняття транснаціональних компаній 

та наслідки їх діяльності. 

4. Форми міжнародного обміну знаннями 

і технологіями 

1. Глобальна торгова система: розвиток 

інститутів, правил, інструментів СОТ: 

монографія.  Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. 

Циганкова.  К.: КНЕУ, 2003.  660 с.  

2. Міжнародна економіка / Ред. Ю. Г.  Козак . 

2-ге вид., перероб і доп.  К.: ЦУЛ, 2008.  

1118 с. 

3. Міжнародна економіка: в питаннях та 

відповідях: Навчальний посібник. Ю.Г. 

Козак , В.В. Ковалевський, К.І. 

Ржепішевський, Н.С. Логвінова, В.М. 

Осипов.  Київ: «Центр навчальної 

літератури», 2004  676 с.  

Завдання для самостійної роботи: 

Розібрати питання за планом, зробити 

конспект.Орієнтовні теми: 

1. Передумови та цілі міжнародної 

економічної інтеграції. 

2. Об’єктивні основи та етапи економічної 

інтеграції. 

3. Європейський союз. 

4. Північноамериканська зона вільної 

торгівлі. 

5. Інтеграційні процеси в країнах, що 

розвиваються та їх порівняльна 

характеристика. 

6. Інтеграція України в сучасну 

світогосподарську систему. 

1. Алієва-Барановська В.М., Дахно І.І. 

Глобальний бізнес: навч. посібник-довідник / 

Алієва-Барановська В.М., Дахно І.І. – Київ: 

Центра учбової літератури, 2013. – 560 с. 

2. Майер Дж., Раух Дж.Е., Філіпенко А. 

Основні проблеми економіки і розвитку. – 

К.: Либідь, 2013. – 688 с.  

4. Тарасевич В.М., Завгородня О.О. 

Економічна теорія. Міжнародна економіка: 

підручник / Тарасевич В.М., Завгородня О.О. 

– Київ: Знання, 2012. – 143 с. 

5. Міжнародна економіка: Навч.-метод. посіб. 

для самост. вивч.дисципліни / Київський 

національний економічний ун-т / А. 

М.Поручник (ред.)— К.: КНЕУ, 2005. 

 

 



Тема 12. Глобалізація економічного розвитку 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Сутність глобалізації. Причини та основні 

ознаки процесу глобалізації сучасного 

світового господарства. Суперечливість 

глобалізаційного процесу. Фінансова 

глобалізація. Світові фінансові кризи. 

Глобальні проблеми та щляхи їх 

вирішення. Міжнародне регулювання 

глобальних проблем. Система 

міжнародних організацій. Класифікація 

міжнародних організацій за напрямками їх 

діяльності та об’єктами регулювання. 

Основні функції. Міжнародні організації 

системи ООН. 

1. Міжнародна економіка / Ред. Ю. Г.  Козак . 

2-ге вид., перероб і доп.  К.: ЦУЛ, 2008.  

1118 с. 

2. Міжнародна економіка: в питаннях та 

відповідях: Навчальний посібник. Ю.Г. 

Козак , В.В. Ковалевський, К.І. 

Ржепішевський, Н.С. Логвінова, В.М. 

Осипов.  Київ: «Центр навчальної 

літератури», 2004  676 с.  

3. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та 

глобальні проблеми сучасності. Навчально-

методичний посібник. К.: КНЕУ, 2005. 206 с. 

4. Міжнародна інвестиційна діяльність: 

підручник / за ред. Д.Г.Лук’яненка.  К.: 

КНЕУ, 2003. 387 с. 

Семінарське заняття: 

1. Вступ України до СОТ: вигоди та 

втрати. 

2. Процеси злиття і поглинання у 

міжнародному бізнесі. 

3. Перспективи венчурного інвестування в 

економіку України. 

4. Роль Паризького і Лондонського клубів 

кредиторів у вирішенні проблем 

зовнішньої заборгованості країн. 

1. Крилова Н.В. Міжнародна торгівля. - К: 

2008. - 365 с. 

2. Міжнародна економіка. За ред. В.Є. 

Сахарова. - К.: 2008. - 432 с. 

3. 3.Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та 

глобальні проблеми сучасності. Навчально-

методичний посібник. К.: КНЕУ, 2005. 206 

с. 

4. Міжнародна інвестиційна діяльність: 

підручник / за ред. Д.Г.Лук’яненка.  К.: 

КНЕУ, 2003. 387 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат відповідно до 

теми заняття (вимоги: відсутність 

плагіату, обсяг 12-15 аркушів друкованого 

тексту). 

Орієнтовні теми: 

1. Сутність, причини та основні ознаки 

процесу глобалізації. 

2. Система міжнародних організацій, 

напрямки діяльності та основні функції. 

3. ООН: внутрішня структура. 

4. Міжнародні фінансові організації. 

1. Глобальна торгова система: розвиток 

інститутів, правил, інструментів СОТ: 

монографія.  Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. 

Циганкова.  К.: КНЕУ, 2003.  660 с.  

2. Козик В.В. Міжнародні економічні 

відносини: Навч.посіб. В.В. Козик , Л.А. 

Панкова , Н.Б. Даниленко.  4-те вид., стер.  

К.: Знання Прес, 2003.  406 с. 

3. Ржепішевський, Н.С. Логвінова, В.М. 

Осипов.  Київ: «Центр навчальної 

літератури», 2004  676 с.  

4. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та 

глобальні проблеми сучасності. Навчально-

методичний посібник. К.: КНЕУ, 2005. 206 с. 

 

 

 

 

 



5. Структура дисципліни (Заочна форма навчання)  

Тема № 1.  Міжнародна економічна система.    

Тема № 2.  Теорії міжнародної торгівлі        

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

1. Лекція (2 год.): 

2. Поняття міжнародної економіки, 

світового господарства та 

міжнародних економічних відносин.  

3. Предмет міжнародної економіки. 

Структура міжнародної економіки: 

міжнародна мікро- та макроекономіка. 

4. Поняття інтернаціоналізації, 

інтеграції,транснаціоналізації, 

глобалізації.  

5. Суб’єкти міжнародної економіки.  

6. Об’єкти міжнародної економіки. 

7. Сутність, форми та фактори 

міжнародного поділу праці. 

8. Спеціалізація та кооперування. 

9. Етапи розвитку світового 

господарства. Основні риси сучасної 

міжнародної економіки. 

10. Рівні міжнародних економічних 

відносин. 

11. Національна економіка як об`єкт 

світової економічної системи. 

12. Систематизація країн світу. 

Систематизація країн за регіональною 

ознакою.  

13. Систематизація країн за 

організаційною ознакою. 

14. Систематизація країн за рівнем 

економічного розвитку.  

15. Економічно розвинені країни світу. 

Країни з перехідною економікою. 

Країни, що розвиваються.  

16. Нові індустріальні країни. Країни із 

середнім рівнем розвитку. 

17. Систематизація країн за рівнем 

соціально-економічного розвитку. 

18. Механізми взаємодії національних 

економік країн світу.  

19. Принципи міжнародних економічних 

відносин.  

1. Міжнародна економіка / Ред. Ю. Г.  Козак 

2-ге вид., перероб і доп.  К.: ЦУЛ, 2008.  

1118 с. 

2. Міжнародна економіка: в питаннях та 

відповідях: Навчальний посібник. Ю.Г. 

Козак , В.В. Ковалевський, К.І. 

Ржепішевський, Н.С. Логвінова, В.М. 

Осипов.  Київ: «Центр навчальної 

літератури», 2004  676 с.  

3. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та 

глобальні проблеми сучасності. Навчально-

методичний посібник. К.: КНЕУ, 2005. 206 

с. 

4. Міжнародна інвестиційна діяльність: 

підручник / за ред. Д.Г.Лук’яненка.  К.: 

КНЕУ, 2003. 387 с. 

5. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003.  

6. Глобальна торгова система: розвиток 

інститутів, правил, інструментів СОТ: 

монографія.  Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. 

Циганкова.  К.: КНЕУ, 2003.  660 с.  

7. Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля: навч. 

посібник. Т.М. Циганкова, Л.П. Петрашко, 

Т.В. Кальченко.  К.: КНЕУ, 2001.  487 с. 

8. Чужиков В.І. Економіка зарубіжних країн: 

навчальний посібник.  В.І. Чужиков.  К.: 

КНЕУ, 2005.   

9. Міжнародні фінанси: навч.-метод. посіб. для 

самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2003.  221 с. 

10. Міжнародна економіка: в питаннях та 

відповідях: Навчальний посібник. Ю.Г. 

Козак, В.В. Ковалевський, К.І. 

Ржепішевський, Н.С. Логвінова, В.М. 

Осипов.  Київ: «Центр навчальної 

літератури», 2004.  676 с.  

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Предмет курсу «Міжнародна 

економіка», його місце серед інших 

економічних дисциплін, структура і 

логіка викладання. 

2. Система міжнародного поділу праці 

(МПП) та основні тенденції його 

розвитку в сучасних умовах. 

1. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка. - К.: 

2009. - 622 с. 

2. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: 

теорія, практика. - К.: 2008. - 663 с. 

3. Міжнародна економіка: навч. посіб. / За 

ред. Г. Е. Гронтковської /Г. Е. 

Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик, 

О. І. Красновська. – К. : «Центр учбової 



3. Сутність інтернаціоналізації сучасного 

світового господарства і формування 

4. економічної єдності світу. 

5. Сутність середовища розвитку 

міжнародної економічної діяльності. 

6. Фактори і класифікація видів 

середовища розвитку міжнародної 

економічної діяльності. 

7. Світове господарство як складна 

відкрита система. 

 

літератури», 2014. – 384 с. 

4. World Bank (www.worldbank.org) – джерело 

інформації про більш ніж 200 країн та 

регіонів. 

5. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та 

глобальні проблеми сучасності. Навчально-

методичний посібник. К.: КНЕУ, 2005. 206  

6. Міжнародна інвестиційна діяльність: 

підручник / за ред. Д.Г.Лук’яненка.  К.: 

КНЕУ, 2003. 387 с. 

7. Киреев А.П. Международная экономика : в 

2-х ч. Учебное пособие для вузов / А.П. 

Киреев.. М.: Международные отношения, 

2001.  т.1.  416 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте реферат за темами : 

1. Національна економіка як об`єкт 

світової економічної системи.  

2. Систематизація країн світу. 

Систематизація країн за регіональною 

ознакою.  

3. Міжнародна економіка та її структура. 

4. Світовий ринок. 

5. Світова економіка: визначення та 

основні риси. 

6. Міжнародний поділ праці. 

7. Форми та рівні міжнародних 

економічних відносин. 

1. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 

2. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: Навч. 

посіб. Б.М. Одягайло.  2 –ге вид., випр. І доп.  

К .: Знання, 2006.  407 с.3. 

3. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та 

глобальні проблеми сучасності. Навчально-

методичний посібник. К.: КНЕУ, 2005. 206 с. 

4. Міжнародна інвестиційна діяльність: 

підручник / за ред. Д.Г.Лук’яненка.  К.: 

КНЕУ, 2003. 387 с. 

5. Козик В.В. Міжнародні економічні 

відносини: Навч.посіб. В.В. Козик , Л.А. 

Панкова , Н.Б. Даниленко.  4-те вид., стер.  

К.: Знання Прес, 2003.  406 с.  

 

Тема № 3.Світовий ринок товарів і послуг   

Тема № 4. Міжнародна торгова політика   

 Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Сучасні тенденції розвитку світового 

ринку.  

2. Зовнішня, міжнародна та світова 

торгівлі.  

3. Сутність та показники міжнародної 

торгівлі.  

4. Види міжнародної торгівлі: за 

специфікою об`єкта, за специфікою 

взаємодії, за специфікою 

регулювання.  

5. Види і форми зустрічної торгівлі.  

6. Електронна торгівля. Значення 

міжнародної торгівлі, фактори 

зростання.  

7. Виграш національної економіки від 

розвитку зовнішньої торгівлі. 

8. Принципи вартісної оцінки експорту й 

1. Міжнародна економіка: Підручник / 

Київський національний ун-т ім. Тараса 

Шевченка / А.П. Румянцев (за ред.). — 

3.вид., перероб. і доп. — K.: Знання, 2006. 

2. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник 

/ Румянцев А.П., Башинська Г.І., Корнілова 

І.М., Коваленко Ю.О. — К.: Центр навч. 

літератури.- 2004. 

3. Філіпенко A.C., Будкін В. С., Веклич О. О., 

Годун С. Д.., Дудченко М. А. Світова 

економіка: Підруч. для студ. вищ. навч. 

закл., що навч. За спец. «Світова економіка 

і міжнародні економічні відносини»/ 

С.В.Головко (голов.ред.).– 2 вид., стер. – К.: 

Либідь, 2001. 

4. Філіпенко A.C. Міжнародні економічні 

відносини: історія: Підруч. для студ. екон. 

спец. вищ. навч. закл.. — К.: Либідь, 2006. 



імпорту.  

9. Інструменти аналізу міжнародної 

торгівлі. Умови торгівлі.  

10. Типи економічного росту. 

Еластичність експорту й імпорту. 

Зовнішня й міжнародна економічна 

політика. Проблеми зовнішньої 

економічної політики. Цілі та методи 

зовнішньої економічної політики. 

Економічна взаємозалежність. 

Національна й міжнародна економічна 

безпека. Регулювання міжнародної 

торгівлі. Типи зовнішньоторговельної 

політики держав. Свобода торгівлі та 

протекціонізм, сучасні тенденції розвитку. 

Основні форми протекціонізму. 

Інструменти торгової політики. Надлишок 

виробника, споживача. Характер торгової 

політики. Режими торгової політики. 

Збірник індикативних питань для оцінки 

заходів торгової політики країн ОЕСР. 

Митне регулювання міжнародної торгівлі. 

Митний тариф. Види, функції та 

класифікація мита. Митна вартість товару.  

Парадокс Метцлера. Розрахунок рівня 

митного захисту. Аргументи за і проти 

застосування митних тарифів. Тарифи 

розвинутих країн, країн з перехідною 

економікою та тарифи країн, що 

розвиваються. Економічні ефекти тарифів: 

захисту, переділу, доходів, споживання. 

Вплив тарифу на економіку різних  країн 

світу. Оптимальний митний тариф. 

5. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 

6. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: 

Навч. посіб. Б.М. Одягайло.  2 –ге вид., 

випр. І доп.  К .: Знання, 2006.  407 с.  

7. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та 

глобальні проблеми сучасності. Навчально-

методичний посібник. К.: КНЕУ, 2005. 206 

с. 

8. Міжнародна інвестиційна діяльність: 

підручник / за ред. Д.Г.Лук’яненка.  К.: 

КНЕУ, 2003. 387 с. 

9. Киреев А.П. Международная экономика : в 

2-х ч. Учебное пособие для вузов / А.П. 

Киреев.. М.: Международные отношения, 

2001.  т.1.  416 с. 

10. Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения :учебник  /под ред. 

Л.Н.Красавиной.  3-е изд., перераб. и доп.  

М.: Финансы и статистика, 2007.  576 с.    

11. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Сутність середовища розвитку 

міжнародної економічної діяльності. 

2. Фактори і класифікація видів 

середовища розвитку міжнародної 

економічної діяльності. 

3. Світове господарство як складна 

відкрита система. 

4. Теорії міжнародної торгівлі 

5. Світова торгівля та її основні 

показники. 

6. Методи регулювання міжнародної 

торгівлі 

7. Типи зовнішньоторговельної 

політики держав. 

8. Митне регулювання міжнародної 

торгівлі. 

9. Основні форми протекціонізму. 

1. Киреев А.П. Международная экономика : 

в 2-х ч. Учебное пособие для вузов / А.П. 

Киреев.. М.: Международные отношения, 

2001.  т.1.  416 с. 

2. Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения :учебник  /под ред. 

Л.Н.Красавиной.  3-е изд., перераб. и доп.  М.: 

Финансы и статистика, 2007.  576 с.    

3. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 

4. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: 

Навч. посіб. Б.М. Одягайло.  2 –ге вид., випр. І 

доп.  К .: Знання, 2006.  407 с. 

5. Міжнародна економіка / Ред. Ю. Г.  

Козак . 2-ге вид., перероб і доп.  К.: ЦУЛ, 

2008.  1118 с. 

6. Міжнародна економіка: в питаннях та 



10. Вплив тарифу на економіку різних  

країн світу. 

Киреев А.П. Международная экономика : в 2-х 

ч. Учебное пособие для вузов / А.П. Киреев.. 

М.: Международные отношения, 2001.  т.1.  

416 с. 

7. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 

8. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: 

Навч. посіб. Б.М. Одягайло.  2 –ге вид., випр. І 

доп.  К .: Знання, 2006.  407 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати доповіді (вимоги: 

відсутність плагіату, доповідь 5-7 хв.) 

1. Зовнішня економічна політика: цілі й 

наслідки. 

2. Типи та інструменти 

зовнішньоторговельної політики 

держав. 

3. Митне регулювання міжнародної 

торгівлі. 

4. Нетарифні методи регулювання. 

5. Ціноутворення в міжнародній торгівлі. 

6. Багатобічне регулювання в межах 

ГАТТ/СОТ. 

1. Гіл Чарлз В.Л. Міжнародний 

бізнес. - К.: Основи, 2001 р.- 856 с. 

2. Гриффин Р. Пастей М. 

Международний бизнес/ Пер. с англ. под ред. 

А.Г.Медведева. - СПб.: Питер 2005 

3. Зовнішньоекономічна діяльність: 

Навчальний посібник/За ред. Козака Ю.Г., 

Логвінової Н.С.- К.: Освіта України, 2012. - 

300с. 

4. Новицький В.Є. Міжнародна 

економічна діяльність України: Підручник.  

В.Є. Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 

5. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., 

Батанова Т.В. Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємств: сучасні особливості 

функціонування та аналізу розвитку. - Одеса: 

Одеський національний економічний 

університет, 2012. -,182 с. 

 

Тема № 5. Світовий ринок праці і  міжнародна трудова міграція 

        

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2  год.): 

Міжнародна міграція робочої сили як 

форма міжнародних економічних 

відносин. Особливості формування та 

розвитку світового ринку праці. Попит і 

пропозиція на світовому ринку праці.  

Сутність і види міжнародної трудової 

міграції. Теоретичні  розробки проблем 

міжнародної трудової міграції. Кількісні 

показники міжнародної трудової міграції. 

Етапи розвитку міжнарод-ної міграції 

трудових ресурсів. Світові хвилі міграцій. 

Напрями міграції робочої сили. Світові 

центри тяжіння робочої сили. 

Характеристика видів міграції. Причини 

міжнародної трудової міграції. Наслідки 

міжнародної міграції для мігрантів, 

приймаючих країн та країн донорів. 

Регулювання міжнародних міграційних 

процесів. Методи та рівні регулювання 

1. Міжнародна економіка / Ред. Ю. Г.  

Козак . 2-ге вид., перероб і доп.  К.: ЦУЛ, 

2008.  1118 с. 

2. Міжнародна економіка: в питаннях та 

відповідях: Навчальний посібник. Ю.Г. Козак 

, В.В. Ковалевський, К.І. Ржепішевський, Н.С. 

Логвінова, В.М. Осипов.  Київ: «Центр 

навчальної літератури», 2004.  676 с. 

3. Глобальна торгова система: розвиток 

інститутів, правил, інструментів СОТ: 

монографія.  Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. 

Циганкова.  К.: КНЕУ, 2003.  660 с.  

4. Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля: 

навч. посібник. Т.М. Циганкова, Л.П. 

Петрашко , Т.В. Кальченко.  К.: КНЕУ, 2001.  

487 с. 

5. Чужиков В.І. Економіка зарубіжних 

країн: навчальний посібник.  В.І. Чужиков.  К.: 

КНЕУ, 2005.   



міграції трудових ресурсів. 

Семінарське заняття (2 год.): 

5. Національний механізм регулювання 

зовнішньоторговельних відносин. 

6. Багатостороннє регулювання 

зовнішньої торгівлі. 

7. Світова торгівля товарами. 

8. Світова торгівля послугами. 

1. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та 

глобальні проблеми сучасності. Навчально-

методичний посібник. К.: КНЕУ, 2005. 206 

с. 

2. Міжнародна інвестиційна діяльність: 

підручник / за ред. Д.Г.Лук’яненка.  К.: 

КНЕУ, 2003. 387 с. 

3. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат відповідно до 

теми заняття (вимоги: відсутність 

плагіату, обсяг 12-15 аркушів 

друкованого тексту). 

9. Характерні риси та фактори сучасного 

етапу міжнародного руху капіталу. 

10. Основні форми міжнародного руху 

капіталу. 

11. Офшорні зони та компанії. 

12. Дво- та багатостороннє регулювання 

міграції. Шенгенська угода.  

13. Роль і місце міжнародних організацій 

у регулюванні світового ринку праці. 

14. Міжнародна організація праці, її 

завдання і напрями діяльності.  

15. Міжнародна організація з міграції, її 

завдання і напрями діяльності. 

16. Еволюція міграцій українців.  

1. Гіл Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес. - К.: 

Основи, 2001 р.- 856 с. 

2. Гриффин Р. Пастей М. Международний 

бизнес/ Пер. с англ. под ред. А.Г.Медведева. 

- СПб.: Питер 2005 

3. Зовнішньоекономічна діяльність: 

Навчальний посібник/За ред. Козака Ю.Г., 

Логвінової Н.С.- К.: Освіта України, 2012. - 

300с. 

4. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 

5. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Батанова Т.В. 

Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємств: сучасні особливості 

функціонування та аналізу розвитку. - Одеса: 

Одеський національний економічний 

університет, 2012. -,182 с. 

 

Тема №6. Світовий фінансовий ринок 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Не передбачено робочою програмою 

дисципліни  

 

Семінарське заняття: 

Не передбачено робочою програмою 

дисципліни 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Розібрати питання за планом: 

1. Характерні риси та фактори сучасного 

етапу міжнародного руху капіталу. 

2. Основні форми міжнародного руху 

капіталу. 

3. Офшорні зони та компанії. 

4. Характерні риси та фактори сучасного 

етапу міжнародного руху капіталу. 

5. Основні форми міжнародного руху 

капіталу. 

1. Глобальна торгова система: розвиток 

інститутів, правил, інструментів СОТ: 

монографія.  Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. 

Циганкова.  К.: КНЕУ, 2003.  660 с. 

2. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 

3. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: 

Навч. посіб. Б.М. Одягайло.  2 –ге вид., 

випр. І доп.  К .: Знання, 2006.  407 с. 

4. Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля: 



6. Офшорні зони та компанії. навч. посібник. Т.М. Циганкова , Л.П. 

Петрашко , Т.В. Кальченко.  К.: КНЕУ, 

2001.  487 с. 

 

Тема № 7. Міжнародні  інвестиції. 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Не передбачено робочою програмою 

дисципліни 

 

  

Семінарське заняття: 

Не передбачено робочою програмою 

дисципліни 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат відповідно до 

теми заняття (вимоги: відсутність 

плагіату, обсяг 12-15 аркушів друкованого 

тексту). 

1. Прямі іноземні інвестиції. 

2. Міжнародні інвестиції, сутність, 

теорії, економічна доцільність. 

3. Міжнародні корпорації та їх роль в 

сучасному розвитку МЕВ. 

4. Портфельні закордонні інвестиції. 

5. Форми і методи регулювання 

міжнародного інвестування на 

національному і міжнародному рівнях. 

6. Україна у світових інвестиційних 

процесах. 

1. Міжнародна економіка: в питаннях та 

відповідях: Навчальний посібник. Ю.Г. 

Козак, В.В. Ковалевський, К.І. 

Ржепішевський, Н.С. Логвінова, В.М. 

Осипов.  Київ: «Центр навчальної 

літератури», 2004  676 с.  

2. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та 

глобальні проблеми сучасності. Навчально-

методичний посібник. К.: КНЕУ, 2005. 206 с. 

3. Міжнародна інвестиційна діяльність: 

підручник / за ред. Д.Г.Лук’яненка.  К.: 

КНЕУ, 2003. 387 с. 

4. Киреев А.П. Международная экономика : в 

2-х ч. Учебное пособие для вузов / А.П. 

Киреев.. М.: Международные отношения, 

2001.  т.1.  416 с.  

 

Тема №8. Міжнародний кредит. 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Не передбачено робочою програмою 

дисципліни 

 

Семінарське заняття: 

Не передбачено робочою програмою 

дисципліни 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Розібрати питання за планом, зробити 

конспект. 

1. Сутність міжнародного кредиту як 

форми руху позикового капіталу, його 

принципи та функції. 

2. Теорії міжнародного кредиту. 

3. Форми міжнародних кредитів. 

4. Міжнародні кредитно-фінансові 

1. Киреев А.П. Международная экономика : в 

2-х ч. Учебное пособие для вузов / А.П. 

Киреев.. М.: Международные отношения, 

2001.  т.1.  416 с. 

2. Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения :учебник  /под ред. 

Л.Н.Красавиной.  3-е изд., перераб. и доп.  

М.: Финансы и статистика, 2007.  576 с.    

3. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 



інститути. 

5. Україна в міжнародних кредитних 

відносинах. 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 

4. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: Навч. 

посіб. Б.М. Одягайло.  2 –ге вид., випр. І доп.  

К .: Знання, 2006.  407 с. 

 

Тема №9. Світова  валютна  система 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Не передбачено робочою програмою 

дисципліни 

 

Семінарське заняття: 

Не передбачено робочою програмою 

дисципліни 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат відповідно до 

теми заняття (вимоги: відсутність 

плагіату, обсяг 12-15 аркушів друкованого 

тексту). 

1. Сутність і структура сучасної 

валютної системи. 

2. Основні елементи валютних систем. 

3. Еволюція світової валютної системи. 

4. Валютне регулювання. Форми 

валютної політики. 

5. Структура валютного ринку і основні 

види валютних операцій. 

1. Міжнародна економіка / Ред. Ю. Г.  Козак . 

2-ге вид., перероб і доп.  К.: ЦУЛ, 2008.  

1118 с. 

2. Міжнародна економіка: в питаннях та 

відповідях: Навчальний посібник. Ю.Г. 

Козак , В.В. Ковалевський, К.І. 

Ржепішевський, Н.С. Логвінова, В.М. 

Осипов.  Київ: «Центр навчальної 

літератури», 2004  676 с. 

3. Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля: навч. 

посібник. Т.М. Циганкова , Л.П. Петрашко , 

Т.В. Кальченко.  К.: КНЕУ, 2001.  487 с.  

 

Тема №10. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Не передбачено робочою програмою 

дисципліни 

 

Семінарське заняття: 

Не передбачено робочою програмою 

дисципліни 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат відповідно до 

теми заняття (вимоги: відсутність 

плагіату, обсяг 12-15 аркушів друкованого 

тексту). 

Орієнтовні теми: 

1.Міжнародні розрахунки, сутність та 

умови. 

2. Форми міжнародних розрахунків та їх 

порівняльна характеристика. 

3. Платіжний баланс, основні параметри.  

1. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та 

глобальні проблеми сучасності. Навчально-

методичний посібник. К.: КНЕУ, 2005. 206 с. 

2. Киреев А.П. Международная экономика : в 

2-х ч. Учебное пособие для вузов / А.П. 

Киреев.. М.: Международные отношения, 

2001.  т.1.  416 с. 

3. Новицький В.Є. Міжнародна економічна 

діяльність України: Підручник.  В.Є. 

Новицький.  К.: КНЕУ, 2003. 



4. Структура та методика складання 

платіжного балансу. 

 

Тема №11. Міжнародна економічна інтеграція 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Не передбачено робочою програмою 

дисципліни 

 

Семінарське заняття: 

Не передбачено робочою програмою 

дисципліни 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Розібрати питання за планом, зробити 

конспект.Орієнтовні теми: 

1. Передумови та цілі міжнародної 

економічної інтеграції. 

2. Об’єктивні основи та етапи 

економічної інтеграції. 

3. Європейський союз. 

4. Північноамериканська зона вільної 

торгівлі. 

5. Інтеграційні процеси в країнах, що 

розвиваються та їх порівняльна 

характеристика. 

6. Інтеграція України в сучасну 

світогосподарську систему. 

1. Алієва-Барановська В.М., Дахно І.І. 

Глобальний бізнес: навч. посібник-довідник / 

Алієва-Барановська В.М., Дахно І.І. – Київ: 

Центра учбової літератури, 2013. – 560 с. 

2. Майер Дж., Раух Дж.Е., Філіпенко А. 

Основні проблеми економіки і розвитку. – 

К.: Либідь, 2013. – 688 с.  

3. Тарасевич В.М., Завгородня О.О. 

Економічна теорія. Міжнародна економіка: 

підручник / Тарасевич В.М., Завгородня О.О. 

– Київ: Знання, 2012. – 143 с. 

4. Міжнародна економіка: Навч.-метод. посіб. 

для самост. вивч.дисципліни / Київський 

національний економічний ун-т / А. 

М.Поручник (ред.)— К.: КНЕУ, 2005. 

 

Тема 12. Глобалізація економічного розвитку 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Не передбачено робочою програмою 

дисципліни 

 

Семінарське заняття: 

Не передбачено робочою програмою 

дисципліни 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат відповідно до 

теми заняття (вимоги: відсутність 

плагіату, обсяг 12-15 аркушів друкованого 

тексту). 

Орієнтовні теми: 

1. Сутність, причини та основні 

ознаки процесу глобалізації. 

2. Система міжнародних організацій, 

напрямки діяльності та основні функції. 

3. ООН: внутрішня структура. 

4. Міжнародні фінансові організації. 

1. Глобальна торгова система: розвиток 

інститутів, правил, інструментів СОТ: 

монографія.  Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. 

Циганкова.  К.: КНЕУ, 2003.  660 с.  

2. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: 

Навч.посіб. В.В. Козик , Л.А. Панкова , Н.Б. 

Даниленко.  4-те вид., стер.  К.: Знання Прес, 

2003.  406 с. 

3. Ржепішевський, Н.С. Логвінова, В.М. 

Осипов.  Київ: «Центр навчальної 

літератури», 2004  676 с.  

4. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та 



глобальні проблеми сучасності. Навчально-

методичний посібник. К.: КНЕУ, 2005. 206 с. 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів 

в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, був відсутній на 

семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення 

до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або 

пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. 

Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі виконати 

додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на 

модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності студента на 

проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому 

призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 

 

 

Політика академічної доброчесності. 
Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських роботах є 

підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення 

модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 
Форма проміжного контролю залік 

Модульна контрольна робота має комплексний характер: вона містить два теоретичних 

запитання, та 10 тестів.  

Зразок модульної контрольної роботи: 

Теоретичні питання: 

1. Світова економіка, її ресурси та потенціал розвитку. 
2. Механізми взаємодії національних економік країн світу.  
3. Тести: 
1. Яка складова безпосередньо не залучається до сучасної економічної теорії: 

а) мікроекономіка; 

б) макроекономіка; 

в) міжнародна макроекономіка; 

г) загальноекономічна теорія; 

г)  міжнародна мікроекономіка; 

2. Становлення міжнародної макроекономіки безпосередньо пов'язано з: 

а) поглибленням міжнародного поділу праці; 

б) інтернаціоналізацією міжнародних економічних відносин; 

в) глобалізацією міжнародної валютно-фінансової системи. 

3. Міжнародна торгівля — це: 

а) сфера міжнародних товарно-грошових відносин, що є сукупністю 

зовнішньої торгівлі всього світу; 

б) стійкий обмін продуктами виробництва між контрагентами різних країн; 

в) сукупність експортних та імпортних операцій. 



4. Якщо Україна витрачає на виробництво льону 7 умовних одиниць праці, на виробництво 

цибулі — 18, а Корея — відповідно 9 та 15 одиниць праці, то Україна має: 

а) абсолютну перевагу у виробництві цибулі, а Корея — у виробництві льону; 

б) абсолютну перевагу у виробництві льону, а Корея — у виробництві 

цибулі; 

в) порівняльну перевагу у виробництві льону, а Корея — у виробництві цибулі. 

5. Теорія абсолютних переваг стверджує, що: 

а) країна спеціалізується на виробництві тих товарів, за якими вона має 

менші витрати, ніж інша країна; 

б) спеціалізація кожної країни на виробництві «свого» товару збільшує 

світовий продукт; 

в) виграш від спеціалізації отримують усі країни; 

г) усі відповіді правильні; 

ґ) усі відповіді неправильні. 

6. Відмінність теорії відносних переваг від теорії абсолютних переваг у тому, що: 

а) перша довела вигідність торгівлі навіть між не зіставними за рівнем 

розвитку країнами; 

б) першу можна застосувати тільки до розвинутих країн, а другу — до всіх 

інших країн; 

в) перша не дістала такого широкого визнання як друга; 

г) друга була науково неспроможною; 

ґ) немає правильної відповіді. 

7. Недоліком класичних теорій міжнародної торгівлі є: 

а) нереалістичність вихідних передумов моделей; 

б) аналіз торгівлі в статиці, а не в динаміці; 

в) неможливість пояснити швидкого економічного зростання деяких країн, 

що розвиваються, всупереч спеціалізації відповідно до відносних переваг; 

г) усі відповіді правильні; 

ґ) усі відповіді неправильні. 

8. Теорема Хекшера-Оліна: 

а) стверджує, що експорт товарів — це експорт факторів виробництва в 

завуальованій формі; 

б) заперечує класичні теорії зовнішньої торгівлі; 

в) пояснює зростання внутрішньофірмової торгівлі всередині ТНК; 

г) була підтримана і розвинута В. Леонтьєвим; 

г) немає правильної відповіді. 

9. Вільна торгівля це: 

а) політика мінімального державного втручання в зовнішню торгівлю; 

б) державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції за 

допомогою використання тарифних та нетарифних інструментів 

торговельної політики; 

в) продаж товарів на зовнішніх ринках за цінами, нижчими від витрат виробництва для 

отримання конкурентних переваг. 

10. Протекціонізм — це: 

а) політика мінімального державного втручання в зовнішню торгівлю; 

б) державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції за 

допомогою використання тарифних та нетарифних інструментів торговельної політики; 



в) продаж товарів на зовнішніх ринках за цінами, нижчими від витрат 

виробництва для отримання конкурентних переваг. 

 

Форма підсумкового контроля залік 

Залік  виставляється на останньому семінарському занятті ( результати поточного та 

проміжного контролю).  

 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 

Таблиця 1. 

Підсумковий 

бал 

Оцінка за традиційною шкалою 

51-100 зараховано 

0-50 не зараховано 

Схема розподілу балів: 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів 

(поточний контроль) – 

середньозважений бал 

оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться у 

100- бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом.0,7 

30 балів 

(проміжний контроль) – за 

результатами виконання 

модульної контрольної 

роботи 

Мінімальний 

пороговий рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. Під 

час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та 

результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається 

відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro 

porjadokocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними індивідуальна та 

самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів на семінарських заняттях 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських заняттях  

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro


запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 

завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань.. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Підготовка рефератів (доповідей) 5 

 

Оцінювання доповіді (реферату) здійснюється за такими критеріями: самостійність та 

оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати 

узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при 

оформленні цитування й посилань на джерела. 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання. Разом з тим здобувач освіти може 

запропонувати свою тему доповіді (реферату) у відповідності до особистих науково- 

дослідних інтересів та погодити її з викладачем.  

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи: 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30». 

Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є сумою балів за теоретичні завдання (0-5 

балів) та за виконання тестових завдань (0-20) балів. 

 



 

 

 


