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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 

 

4. 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 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. 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. 

 

5. 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 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

Загальний обсяг годин самостійної роботи студента, що відводиться на вивчення 

дисципліни «Міжнародна економіка» 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: 

 

10 год. 



- для гуманітарних наук. 

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 

доповіддю на студентській конференції та ін.). 

 

10 год. 

 

8.  Робота з інтернет-ресурсами 5 

 

 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. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань індивідуальної 

самостійної роботи. 

6.2.Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни. 

6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни. 

  

7. ІІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 

 



8.ОСНОВНІ Й ДОПОМІЖНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 

КУРСУ 

 

Законодавчі та iншi нормативно-правові документи:  
 

1. Закон України “Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть” вiд 16. 04. 1991 р. (iз змiнами та 

доповненнями) // доступний з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text.  

2. Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» від 

22. 12. 1998 р. (iз змінами та доповненнями) // доступний з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/330-14#Text.  

3. Закон України «Про захист національного товаровиробника вiд субсидованого імпорту» 

вiд 22. 12. 1998 р. (iз змінами та доповненнями) // доступний з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-14#Text. 

 

Список основної літератури 

1. Борзенко В.І. Антикризове управління: навчальний посібник / В.І. Борзенко – 

Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2016. 232 с. 

2. Козак Ю.Г. Міжнародна торгівля: підручник. Видання 5-те, перероб. та доп.  Киїі-

Катовіце-Краков: Центр учбової літератури, 2015.  272 с.  

3. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. 

Посібник. 3-е вид., Стер.К. Знання -Прес, 2016. 277с. 

4. Кокушкіна, І. В. Тенденції розвитку міжнародної торгівлі в умовах глобалізації / І. В. 

Кокушкіна, 3. С. Подоба // Економіка і підприємництво.  2014.  № 3 (44). 

5. Міжнародний бізнес. Теорія і практика: підручник для бакалаврів / під ред. А. І. 

Погорлецкій, С. Ф. Сутирін. - М, 2014Чи є майбутнє у капіталізму? : Зб. статей / І. 

Валлерстайн, Р. Коллінз, М. Манн [и др.].  М .: Изд-во Інституту Гайдара, 2015. 

6. Міжнародна економіка: підручник / Д.Г.Лук‟яненко, А.М.Поручник, Я.М.Столярчук.  К.: 

КНЕУ, 2014.– 762 с 

7. Пивоваров, С. Е. Міжнародний менеджмент: підручник. 5-е изд.  СПб .: Пітер, 2013 

8. Родрік, Д. Парадокс глобалізації: демократія і майбутнє світової економіки. - М.: Изд-во 

Інституту Гайдара, 2014. 

9. Сутирін, С. Ф. Деякі тенденції розвитку сучасної системи міжнародних економічних 

відносин / С. Ф. Сутирін,О. Ю. Трофименко. Економіка. Податки. Право.  2014.  № 2. 

 

Список додаткової літератури: 

1. Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин: Кол. 

МонографіяО.В,Баула, Т.М, Вісина, О.М, Лютак, (та ін). Луцьк: Вежа друк 2017, 312с.  

2.  Авдокушин, Е. Ф. Країни БРІКС в сучасній світовій економіці / Є. Ф. Авдокушин, М. В. 

Жарикова. - М .: ИНФРА-М, 2013. 

3.  Аджемоглу, Д. Чому одні країни багаті, а інші бідні. Походження влади, процвітання і 

злиднів / Д. Аджемоглу, Д. Робінсон. - М .: ACT, 2015. 

4. Глобальний ринок інтелектуальної власності: масштаби, структура, інститути: 

монографія /О.Ю. Біленький, Я.М, Столярчук, О.М. Галенко, В.М. Столярчук. Київ: КНЕУ. 

Фенікс, 2016. 272 с. 

5. Єфімова, О. Г. Політичні чинники формування сучасної міжнародної транспортної 

інфраструктури / Е. Г. Єфімова, К. Піно- Ніємі // Вісник СПбГУ. Економіка. - 2014.  

6. Коваль, А. Г. Захист національних виробників в рамках СОТ /A. Г. Коваль, С. Ф. 

Сутирін, О. Ю. Трофименко // Вісник СПбГУ. Економіка. - 2014. - № 1. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/330-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-14#Text


7. Капусткін, В. І. Модернізація міжнародної валютної системи // Фінанси і бізнес. - 2013. - 

№ 2. 

8. Конкурентна платформа екномічної самодостатності України у глобальному світі: 

Монографія/ А.М. Поручник, Д.Г. Лукяненко , Я.М. Столярчук та ін. Київ:Кнеу, 2020. 293 с.  

9. Касянок К.Г. Міжнародні інвестиційні потоки в умовах глобальних фінансових 

дисбалансів. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2016. № 3. С. 30-36 

10.  Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у 

світове господарство: кол. монографія / За ред. І.М. Посохова, П.Г. Перерви, О.Д. 

Матросова, В.Г. Дюжева, В.О. Матросової. Харків : НТУ «ХПІ», 2016. (Гриф вченої ради 

НТУ «ХПІ»). – 450 с.   

Електронні ресурси: 

1. Глобалізація світогосподарських зв‟язків. URL: http: //www.coolreferat.com/ 

2. Інвестиційна привабливість економіки України. URL: http:// 

sjournal.cdu.edu.ua/base/2018/v6/v6pp52-53.pdf  

3. Інвестування: навчальний посібник. URL: http://pidruchniki. 

com/14170120/investuvannya_osnovi 

4. К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін. Політична економія . Міжнародна 

економічна інтеграція як вищий рівень інтернаціоналізації [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/5459/132/ 

5. Кукурудза «Міжнародна економіка (2000)» Предмет «Міжнародна економіка» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/18/1481.html 

6. Міжнародна економіка конспект лекцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://bookz.com.ua/3/10.htm 

7. План Дій "Україна - Європейський Союз" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_693 

8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/72/5280.html 

9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: uk.wikipedia.org/wiki/Соціальна_політика 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://studentam.net.ua/content/view/5459/132/
http://library.if.ua/book/18/1481.html
http://bookz.com.ua/3/10.htm
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_693
http://library.if.ua/book/72/5280.html

