
  

 

 

 



 

 

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень, назва освітньої 

програми 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –3 

галузь знань: 

    05  Соціальні та 

поведінкові науки 

     
  

Обов’язкова 

 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

        051 Економіка 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –2 

  
2-й 2-й 

Загальна кількість 

годин - 90 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –3 

самостійної роботи 

студента - 5 

Освітній рівень: 

перший  (бакалаврський) 

вищої освіти  

Освітня програма 

Економіка 

30 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

 14год. 4 год. 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

46 год. 78год. 

Індивідуальні завдання:  

- 

Вид контролю:  

залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

  

Мета вивчення дисципліни: формування у студентів розуміння сучасної теорії 

міжнародної економіки, об’єктивних законів і принципів її розвитку для розв’язання 

складних спеціалізованих задачі та практичних проблем в економічній сфері, які 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає 

застосування теорій та методів економічної науки  

 

Завдання вивчення дисципліни – набути спеціальні (фахові)  

компетентності: 

- здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної  

області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 

міжнародному рівнях; 

        - розуміння особливостей сучасної світової та національної  

економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів 

соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики  

держави. 

 

Програмні результати навчання:  

- розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних 

систем.  

- усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави.  

- вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей 

поведінки їх суб’єктів; 

      - розуміти логіку, напрямки та форми розвитку процесів міжнародної економічної 

інтеграції; 

     -вміти використовувати одержані знання відносно умов зовнішньоекономічної  

діяльності України, виходячи з цілей і завдань її інтеграції у сучасну систему    світових 

господарських зв’язків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Програма дисципліни «Міжнародна економіка» 

Змістовий модуль 1. Міжнародна економічна система 

Тема 1.  Передумови формування та етапи розвитку світового господарства 

Суть, основні риси та етапи розвитку світового господарства. Тенденції розвитку 

світового господарства. Сутність, види та форми МЕД. Суб’єкти МЕД, критерії їх 

класифікації 

Сутність   міжнародних економічних відносин (МЕВ). Об’єкт і головні суб’єкти 

МЕВ. Форми та рівні розвитку МЕВ. Загальні та специфічні принципи МЕВ. 

Особливості розвитку сучасних МЕВ. Внутрішня і зовнішня інтернаціоналізація. 

Екстерналізація та інтерналізація. Глобалізація та економічний раціоналізм. Еволюція 

теорій МЕВ.  

Тема2. Міжнародний поділ праці: суть, форми і особливості розвитку.    

Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці. 

Основні тенденції та особливості міжнародного поділу праці. 

Форми і напрямки розвитку міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва. 

Проблеми участі України в міжнародному поділі праці. 

Тема 3. Середовище МЕВ, його структуризація й особливості. 
 Політико-правове середовище розвитку. Моделі політичного устрою та їх 

сумісність. Політична стабільність і політичні ризики.  Правове регулювання  МЕВ на 

національному, міжнародному  і наднаціональному рівнях. Економічне середовище. 

Світовий ринок, його структура та основні характеристики. Соціально-культурне 

середовище. Інфраструктура сучасних МЕВ. Методологія та методика аналізу й оцінки 

середовища МЕВ. 

Тема 4. Національні економіки та їх систематизація. 

Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку 

Ознаки систематизації країн світу за методиками Організації Об’єднаних Націй і 

Світового Банку. Соціально-економічні показники розвитку країн Східної 

Азії,Тихоокеанського регіону, Арабських держав, Південної Азії, Західної Європи, 

Латинської Америки і Карибського басейну, країн Африки та Півдня від Сахари, 

Східної Європи.  

Класифікаційні ознаки країн з розвинутою економікою (за методикою МВФ). 

Класифікаційні ознаки країн з формуванням ринкової економіки та країн, що 

розвиваються (за методикою МВФ). 

Групування країн за методикою Світового Банку. 

Перспективи розвитку світової економіки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Змістовий модуль 2. Міжнародний  рух товарів та чинників виробництва. 

Тема 5. Міжнародна торгівля   

Зовнішня, міжнародна та світова торгівля.  Показники масштабів, структури,  

динаміки й результативності міжнародної торгівлі. Види  міжнародної торгівлі. 

Торгівля товарами й послугами.  Традиційна торгівля, торгівля у межах кооперації, 

зустрічна торгівля. Торгівля безпосередня та через посередників. Біржова торгівля, 

міжнародні аукціони й тендери. Ціноутворення у міжнародній торгівлі. Тарифне і 

нетарифне регулювання міжнародних торгово-економічних відносин.  ГАТТ/СОТ.  

Світовий ринок товарів та послуг і розвиток його структури. Україна на світовому 

ринку товарів і послуг. 

Тема 6. Міжнародний рух капіталу 

Сутність, мотивація і форми  міжнародного руху капіталу. Прямі іноземні 

інвестиції. Суть,  причини, форми та наслідки прямих іноземних інвестицій. Основні 

тенденції розвитку ринку прямих іноземних інвестицій. 

Міжнародні портфельні інвестиції. 

Міжнародна технічна допомога. 

Україна у процесах міжнародного руху капіталу. 

Тема 7. Міжнародна трудова  міграція. 

Суть, причини, етапи і основні види  міжнародної міграції робочої сили. Наслідки 

переміщення трудових ресурсів. 

Регулювання міжнародних міграційних процесів. Міжнародна організація праці та 

міжнародна організація міграції. 

 Особливості формування й розвитку світового ринку праці. Сучасні центри 

притягання робочої сили.  

Україна у світових міграційних процесах . 

 

Тема 8. Світова валютна система  

Поняття валюти та її види Конвертованість валюти. Валютний паритет і валютний 

курс.  Національні, міжнародні й світові валютні системи. Еволюція світової валютної 

системи Система золотого стандарту, Бреттон-Вудська та Ямайська системи. 

Європейська валютна система. Валютні ринки, їх види та структура. Котирування 

валют. Основні валютні операції. Валютний арбітраж.  Операції на ринку євровалют.  

Валютний ринок України. 

Типи і види міжнародних розрахунків. Форми міжнародних розрахунків та їх 

порівняльна характеристика. Платіжний баланс, його структура і методологія 

складання. Особливості міжнародних розрахунків України. 

Тема 9. Сутність і форми міжнародного бізнесу 

Сутність і мотивація міжнародного бізнесу. Типи й види міжнародного бізнесу. 

Суб’єкти міжнародного бізнесу. Транснаціональні корпорації. Міжнародні спільні 

підприємства. Роль вільних економічних зон у розвитку міжнародного бізнесу. 

Порівняльна характеристика форм міжнародного бізнесу  

Тема 10. Стан і перспективи сучасних інтеграційних процесів  

Інтеграція як відносини і як процес. Фактори міжнародної економічної інтеграції. 

Мікро- і макроінтеграція.  Горизонтальна й вертикальна мікро інтеграція. 

Макроінтеграція та економічний регіоналізм. Форми, шляхи й особливості 



регіональної  економічної інтеграції. Проблеми і перспективи світової ( глобальної)  

інтеграції. 

Європейські інтеграційні процеси. Європейський Союз. Північноамериканська 

економічна інтеграція. Економічна інтеграція у Латинській Америці. Потенціал і 

особливості регіональної інтеграції країн Азії. Взаємозв’язки країн Африки.  

Об’єктивна необхідність та умови інтеграції України в сучасну міжнародну економічну 

систему. Внутрішні та зовнішні чинники включення України у міжнародну економічну 

систему. Стратегічні напрями інтернаціоналізації української економіки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п ла

б 

інд с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  Міжнародна економічна система 

Тема 1. Передумови 

формування та етапи 

розвитку світового 

господарства. 

8 2 2   4 8 2 1   5 

Тема2. Міжнародний 

поділ праці: суть, форми і 

особливості розвитку.    

6 1    5 6     6 

Тема 3. Середовище 

МЕВ, його 

структуризація й 

особливості. 

8 2 1   5 8     8 

Тема4. Національні 

економіки та їх 

систематизація. 

8 1 1   6 8     8 

Разом за змістовим 

модулем 1 

30 6 4   20 30 2 1   27 

Змістовий модуль 2. Міжнародний  рух товарів та чинників виробництва. 

Тема 5. Міжнародна 

торгівля 

10 4 2   4 10 2 2   6 

Тема 6. Міжнародний 

рух капіталу 

10 4 2   4 10 2    8 

Тема 7. Міжнародна 

трудова  міграція 

10 2 1   7 10     10 

Тема 8. Світова валютна 

система 

10 4 1   5 10     10 

Тема 9.Сутність і форми 

міжнародного бізнесу  

10 6 2   2 10     10 



Тема 10. Стан і 

перспективи сучасних 

інтеграційних процесів 

10 4 2   4 10 2 1   7 

Разом за змістовим 

модулем 2 

60 24 10   26 60 6 3   51 

Усього годин 90 30 14   46 90 8 4   78 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

    5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Форми 

контролю 
Кількість 

годин 

1 Змістовий модуль 1. Міжнародна економічна система.  4 

2 Тема 1. Передумови формування та етапи розвитку 

міжнародної економіки . 

Опитування, 

дискусія, 

реферат 

2 

3 Тема 3. Середовище МЕВ, його структуризація й 

особливості. 

Опитування, 

дискусія, 

реферат 

1 

4 Тема4. Національні економіки та їх систематизація. Опитування, 

дискусія, 

реферат 

1 

5 Змістовий модуль 2. Міжнародний  рух товарів та 

чинників виробництва. 

 10 

6 Тема 5. Міжнародна торгівля Опитування, 

дискусія, 

реферат 

2 

7 Тема 6. Міжнародний рух капіталу Опитування, 

дискусія, 

реферат 

2 

8 Тема 7. Міжнародна трудова  міграція Опитування, 

дискусія, 

реферат 

1 

9 Тема 8. Світова валютна система Опитування, 

дискусія, 

реферат 

1 

10 Тема 9.Сутність і форми міжнародного бізнесу  Опитування, 

дискусія, 

реферат 

2 

12 Тема 10. Стан і перспективи сучасних інтеграційних 

процесів 

Опитування, 

дискусія, 

реферат 

2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Форма 

контролю 

1  20  

2 Змістовий модуль 1.  Міжнародна економічна система 

1. Питання для обговорення: 

1.Тенденції розвитку світового господарства. 

2.Суб’єкти МЕД, критерії їх класифікації 
3.Об’єкт і головні суб’єкти МЕВ.  

4.Загальні та специфічні принципи МЕВ. 5.Еволюція 

теорій МЕВ.  

11.Підготовка рефератів 

1. Особливості розвитку міжнародної економіки в 

сучасних умовах. 

 

 
 

4 Самоконтроль, 

тестування, 

підготовка 

реферату 

3 Тема2. Міжнародний поділ праці: суть, форми і 

особливості розвитку. 

1. Питання для обговорення: 
   Місце України в міжнародному поділі праці 

5 Самоконтроль, 

тестування, 

підготовка 

реферату 

4 Тема 3. Середовище МЕВ, його структуризація й 

особливості. 

1. Питання для обговорення: 

1.Соціальна поведінка та її основні 

характеристики: стать, вік, сім’я, каста,   

           етнос, раса, національність, професія, 

релігія, політична орієнтація. 

     2. Мовна і немовна комунікація. Мораль, 

менталітет, культура. 
 

5 Самоконтроль, 

тестування, 

підготовка 

реферату 

5 Тема4. Національні економіки та їх систематизація. 

1. Питання для обговорення: 
6 Самоконтроль, 

тестування, 



1. Класифікація країн за рівнем соціально-

економічного розвитку 

2. Ознаки систематизації країн світу за 

методиками Організації Об’єднаних  

     Націй і Світового Банку 

Реферати,  аналітичні доповіді 

1. Сучасне середовище МЕВ (на прикладі 

певної країни) 

1.1 США 

1.2 Японія 

1.3 Німеччина 

1.4Великобритан 

підготовка 

реферату 

6 Змістовий модуль 2. Міжнародний  рух товарів та 

чинників виробництва. 
26  

7 Тема 5. Міжнародна торгівля 

1. Питання для обговорення: 

1. Еволюція теорій міжнародної торгівлі. 

2. Види та методи міжнародної торгівлі. 

Різновиди міжнародної зустрічної торгівлі. 

Біржова торгівля. Види і цілі біржових 

угод. Торги (тендери), класифікація, етапи 

проведення торгів. Міжнародні товарні 

аукціони. Виставки та ярмарки.  

Реферати: 

1. Україна на світовому ринку товарів і послуг. 

2. Зарубіжний досвід регулювання зовнішньої 

торгівлі і політика Украши. 

3.Участь України в СОТ. 
 

4 Самоконтроль, 

тестування, 

підготовка 

реферату 

8 Тема 6. Міжнародний рух капіталу 

1. Питання для обговорення: 

1.Цілі і форми експорту капіталу. 

2. Особливості вивозу капіталу в сучасних 

умовах. 

Реферати 

    Іноземні інвестиції в економіку України. 
 

4 Самоконтроль, 

тестування, 

підготовка 

реферату 

9 Тема 7. Міжнародна трудова  міграція 

1. Питання для обговорення: 

1.Регулювання міжнародних міграційних 

процесів. 

1.1. Особливості державного регулювання. 

1.2. Роль міжнародних організацій в 

регулюванні міграційних процесів. 

Реферати: 

1. Сучасна транзитна міграція в Україні. 

2. Найновіші міграційні процеси в Україні. 

3. Українці в зарубіжному прикордонні. 

7 Самоконтроль, 

тестування, 

підготовка 

реферату 



 

 

10 Тема 8. Світова валютна система 

1. Питання для обговорення: 
Реферати: 

1. Грошові реформи в постсоціалістичних 

країнах. 

2. Єдина валюта для Європи. 

3. Основні типи і види міжнародних розрахунків. 
 

5 Самоконтроль, 

тестування, 

підготовка 

реферату 

11 Тема 9.Сутність і форми міжнародного бізнесу  

1. Питання для обговорення: 

Реферати: 
     1. Спільні підприємства у структурі економіки 

України. 

2.Результативність діяльності українських підприємств 

на міжнародних ринках. 

3. Проблеми й перспективи розвитку міжнародного 

бізнесу в Україні. 

 

2 Самоконтроль, 

тестування, 

підготовка 

реферату 

12 Тема 10. Стан і перспективи сучасних інтеграційних 

процесів 

1. Питання для обговорення: 
Реферати: 

1. Чинники, що сприяють і перешкоджають 

розвиткові міжнародної економічної інтеграції. 

     2. СНД, мета його створення і перспективи 

розвитку. 

 3. Об’єктивна необхідність інтеграції України 

в сучасну систему світогосподарських 

зв’язків. 

 4.  Місце України в загальноєвропейських 

інтеграційних процесах. 
 

4 

Самоконтроль, 

тестування, 

підготовка 

реферату 

 

*Джерело для самостійного опрацювання та його номер: 

1. Світова економіка: Підручник (А.С.Філіпенко, О.І.Рогач та ін.).- К.; 2004.-582 с 

2. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини; Навч. 

Пос- К.; Знання - Прес. 2009. - 277 с. 

3. Економіка зарубіжних країн: Підручник. - 2-ге вид. (А.С.Філіпенко та ін.) - К,: 

Либідь, 2010. -416 с. 

4. Козменко В.М. Міжнародні економічні відносини. - Чернівці, 2010.  

5. Міжнародна економіка (конспект лекцій КНЕУ). 

http://www.vuzlib.net/me_kneu/_index.htm 

6. Лекції з міжнародної економіки. http://6201.org.ua/load/55-1-0-315 

7. Міжнародна економіка: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. А. М. Поручник, 

Я. М. Столярчук, О. Д. Павловська та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. 

Поручника. - К.: КНЕУ, 2005. - 156 с. http://6201.org.ua/load/55-1-0-127 

8. Міжнародна економіка, конспект лекцій. http://bookz.com.ua/3/index.htm 

9. Міжнародна економіка. http://www.library.if.ua/books/18.html 

http://www.vuzlib.net/me_kneu/_index.htm
http://6201.org.ua/load/55-1-0-315
http://6201.org.ua/load/55-1-0-127
http://bookz.com.ua/3/index.htm
http://www.library.if.ua/books/18.html


10. Дахно І. І., Бовтрук Ю. А. Міжнародна економіка: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. 

—216 с.: іл. — Бібліогр.: с. 208–209. http://chitalka.info/mz2_4/mz2_4index.htm 

11. Міжнародна економіка: навчальний посібник / За ред. В.М. Тарасевича. – 

Дніпропетровськ: ДУЕП, 2005. - 121 с. http://referats.net.ua/view/38950 

 

7.1. Тематика рефератів з дисципліни «Міжнародна економіка» 

 

1. Особливості розвитку міжнародної економіки в сучасних умовах. 

2. Теоретичні концепції міжнародної економічної інтеграції. 

3. Нетарифне регулювання міжнародної торгівлі. 

4. Тарифне регулювання міжнародної торгівлі. 

5. Сутність та еволюція міжнародних валютних відносин. 

6. Розвиток міжнародної міграції робочої сили в Україні. 

7. Передумови розвитку сфери міжнародних послуг в Україні. 

8. Участь України в міжнародних торговельних відносинах. 

9. Конкурентні переваги України на світовому ринку. 

10.Особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності в умовах 

глобалізації. 

11. Формування системи міжнародного фінансового менеджменту. 

12. Проектування і адаптація організаційних структур управління міжнародною 

діяльністю підприємства. 

13. Управління міжнародною комунікаційною політикою підприємства. 

14. Управління ціновою конкурентоспроможністю підприємства на зовнішніх 

ринках. 

15. Контрактні і коопераційні угоди у міжнародному бізнесі. 

16. Стратегія і організація виробничої діяльності філіалів іноземних корпорацій 

в Україні. 

17. Розвиток спільних підприємств в економіці України. 

18. Розвиток системи банківського обслуговування міжнародної діяльності 

підприємства. 

19. Створення і особливості функціонування вільних економічних зон в Україні. 

20. Проблеми та перспективи транс націоналізації українських підприємств. 

21. Організація та особливості зустрічної торгівлі. 

22. Форми і особливості міжнародної інвестиційної діяльності. 

23. Управління ризиками при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. 

24. Організація та управління експортно-імпортними операціями. 

25. Міжнародні розрахунки і фактори, що впливають на їх розвиток. 

26. Передумови та шляхи інтеграції України у світо господарську систему. 

27. Створення та функціонування міжнародних валютно-фінансових інститутів. 

28. Створення та функціонування регіональних валютно-фінансових інститутів. 

29. Особливості розвитку Європейської економічної інтеграції. 

30. Особливості розвитку інтеграційних процесів у Північній та Латинській 

Америці. 

31. Відносини України з міжнародними економічними організаціями. 

32. Глобальні проблеми міжнародної економіки. 

33. Передумови створення та функціонування Світової організації торгівлі. 

34. Особливості та закономірності розвитку міжнародної економіки. 

35. Класичні теорії міжнародної торгівлі. 

http://chitalka.info/mz2_4/mz2_4index.htm


36. Особливості функціонування світового ринку позичкових капіталів. 

37. Особливості регулювання міжнародної міграції робочої сили. 

38. Участь України в регіональних інтеграційних об’єднаннях.  

39. Особливості функціонування Європейської валютної системи. 

40. Причини та наслідки міжнародної міграції робочої сили. 

41. Розвиток інтеграційних процесів в Латинській Америці. 

42. Розвиток інтеграційних процесів в Африці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Завдання для виконання контрольних робіт студентами заочної форми 

навчання 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою 

частиною навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів. 

Метою написання контрольної роботи є закріплення та поглиблення теоретичних 

знань, набутих студентом у процесі вивчення курсу. Контрольна робота повинна 

продемонструвати ступінь опанування студентом навчального матеріалу, вміння 

самостійно осмислити і систематизувати навчальну інформацію, чітко, стисло і логічно 

викласти матеріал, обґрунтувати власну думку, зробити висновки. 

Студент виконує контрольну роботу, яка складається з трьох теоретичних питань. 

Варіант контрольної роботи обирається у відповідності до останньої та передостанньої  

цифри залікової книжки студента (табл.. 1). 

Висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу, але обов’язково 

повинно завершуватись висновками, списком літератури. 

Контрольна робота виконується на основі вивчення студентом основної 

літератури. А також потребує залучення додаткової літератури – публікацій фахових 

журналів. 

Наведені у роботі цифрові дані, цитати, таблиці, якщо вони взяті з першоджерел, 

мають супроводжуватися посиланнями на ці джерела. Посилання на цитовані джерела 

мають бути оформлені певним чином: для книг – вказується автор, назва книги, номер 

тому, частини, місце видання (місто), назва видавництва, рік видання, порядковий 

номер сторінки; для журналів – автор статті, її назва, назва журналу, рік і номер 

видання, номер сторінки; для газет – автор статті, її назва, номер газети, дата випуску. 

Робота має бути набрана на комп’ютері або написана чітким розбірливим 

почерком, грамотно і охайно. Контрольна робота виконується відповідно до цих вимог, 

інакше вона не буде допущена до захисту, незалежно від її змісту. 

Одержати залік з курсу «Міжнародна економіка» студент може тільки після 

захисту контрольної роботи. Дату і час захисту роботи встановлює викладач. Робота 

зараховується тільки за підсумками співбесіди її автора з викладачем. 

Таблиця 1. 



Номера питань для індивідуальних завдань 

Передос-
тання 

цифра  

Остання цифра залікової книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 10,20,75 1,10,67 2,20,68 3,30,49 4,40,20 5,50,7 1 6,60,32 7,70,23 8,68,34 9,69,25 

1 10,1,46 11,22,47 12,21,48 13,31,29 14,41,9 15,51,21 16,61,42 17,71,3 18,9,44 19,8,45 

2 20,2,56 21,12,37 22,11,3 6 23,32,47 24,42,58 25,52,19 26,62,10 27,72,1 28,10,52 29,11,53 

3 30,3,64 31,13,55 32,23,56 33,66,27 34,43,18 35,53,29 36,63,20 37,73,11 38,11,2 39,6,63 

4 40,4,74 41,14,65 42,24,16 43,34,17 44,22,56 45,54,17 46,64,8 47,74,9 48,4,20 49,5,21 

5 50,5,12 51,15,33 52,25,14 53,35,25 54,45,16 55,33,47 56,65,18 57,75,19 58,3,10 59,14,31 

6 60,6,22 61,16,43 62,26,34 63,36,15 64,46,26 65,56,27 66,33,9 67,7,31 68,2,24 69,15,5 

7 70,7,19 71,6,27 72,27,50 73,37,16 74,47,18 75,57,15 1,67,29 55,66,15 44,22,56 33,11,48 

8 8,4,36 18,9,59 28,10,63 38,11,44 48,12,31 58,13,25 68,14,10 1,15,42 2,16,63 3,17,54 

9 9,18,54 19,38,66 29,58,37 39,68,19 49,48,61 59,4,33 69,5,35 4,59,27 5,36,69 6,72,11  

 

ТЕМАТИКА 

контрольних робіт для студентів  заочної форми навчання 

1. Суть міжнародних економічних відносин. 

2. Міжнародний поділ праці - основа МЕВ 

3. Світове господарство як об’єкт МЕВ. 

4. Систематизація країн світу та її принципи. 

5. Міжнародна економіка та етапи її розвитку. 

6. Суб’єкти міжнародних економічних відносин в Україні. 

7. Види зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюються в Україні 

8. Форми міжнародних економічних відносин. 

9. Економічний розвиток найменш розвинутих країн світу.  

10. Науково-технічне співробітництво 

11. Міжнародні організації та їх систематизація. 

12. Участь України  в СОТ 

13. Фактори посилення економічної взаємозалежності країн. 

14. Місце міжнародної торгівлі у МЕВ 

15. Роль держави у регулюванні МЕВ 

16. Квоти як інструмент економічної політики. 

17. Україна і Європейський Союз. 

18.  Демпінг і антидемпінгові процедури у міжнародній торгівлі  

19. Закономірності і особливості розвитку МЕВ 

20. ліцензування експорту та Імпорту. 

21. Особливості торговельно-економічних відносин країн, що розвиваються. 

22. Принципи, суть та рівні регулювання міжнародних торговельних відносин. 

23. Сучасні форми торговельної політики. 

24. Зарубіжний досвід регулювання зовнішньої торгівлі і  політика України.  

25. Роль мита у  регулюванні міжнародних торговельних відносин. 

26. Методи ціноутворення на світовому ринку. 

27. Регулювання зовнішньої торгівлі  в Україні. 

28. Функції експортної ціни. 

29. Особливості торговельно-економічних  відносин розвинутих країн 

30. Україна на світовому ринку товарів і послуг. 

31. Вивіз капіталу та його наслідки. 



32. Залучення іноземних інвестицій при приватизації в Україні. 

33. Особливості сучасного вивозу капіталу. 

34. Мета і форми вивозу капіталу. 

35. Причини, суть і фактори вивозу капіталу. 

36. Суть і принципи міжнародної міграції робочої сили. 

37. Міграційні процеси в Україні і становленні міграційного права 

38. Валютні системи. Ямайська валютна система. 

39. Іноземні інвестиції в Україні, їх структура та суть. 

40. Валютна політика та її головні елементи. 

41. Валютні системи. Бреттон-Вудська валютна система. 

42. Валютні системи. Система "золотого стандарту". 

43. Система валютних курсів 

44. Європейський Союз та його склад. 

45. Форми міжнародної інтеграції. 

46. Інтеграція східноєвропейських країн. 

47. Поняття і основні риси міжнародної економічної інтеграції. 

48. Особливості розвитку інтеграційних процесів в Європі. 

49. Національні інтереси України в інтеграційних процесах Європи. 

50. Специфіка латиноамериканських  інтеграційних процесів. 

51. Економічна інтеграція в Азії. 

52. Особливості розвитку економічних зв’язків у Північній Америці. 

53. Об’єктивна необхідність та умови інтеграції України в сучасну систему 

світогосподарських зв’язків. 

54. Співробітництво України з країнами СНД 

55. Місце України в сучасному міжнародному поділі праці. 

56.  Особливості розвитку нових Індустріальних країн. 

57. Спільні підприємства у структурі економіки України. 

58. Причини та наслідки міграції робочої сили в Україні. 

59. Вільні економічні зони та  їх роль у розвитку міжнародного бізнесу 

60. Транснаціональні корпорації та їх роль у світовій економіці. 

61. Економічний розвиток США. 

62. Економічний розвиток Японії 

63. Економічний розвиток Німеччини 

64. Сучасні світові ринки робочої сили. 

65. Економічний розвиток країн Західної Європи. 

66. СНД, мета його створення і перспективи розвитку. 

67. Співробітництво України з країнами Азії, Африки, Америки. 

68. Спільні підприємства, їх економічна природа та суттєві ознаки  

69. Європейська валютна система. 

70. Світові валютні ринки 

71. Політика протекціонізму та її економічні наслідки. 

72. Сучасні інтеграційні угрупування країн. 

72.  Вільні економічні зони в Україні. 

73. Форми міжнародного обміну технологіями  

74. Міжнародний кредит і його основні різновиди. Міжнародна технічна допомога.  

75. Платіжний баланс, його структура і методологія складання 

 



 

8. Методи навчання 

 

В рамках вивчення дисципліни передбачається проведення лекцій, 

семінарів, самостійної та індивідуальної роботи студентів. 

Лекція є основною формою навчального процесу. Мета лекції – розкрити 

основні положення теми, досягнення науки, з’ясувати невирішені проблеми, 

узагальнити досвід роботи, дати рекомендації щодо використання основних 

висновків за темами на практичних заняттях. 

Лекція має структуру набуття нових знань і містить такі елементи: 

- вступ, де дається мотивація навчання, чітке формулювання теми лекції та 

постановка завдання; 

- викладення в логічній послідовності окремих частин лекції; 

- висновки, що дають можливість осмислити лекцію в цілому і виділити 

основну ідею; 

- конкретне завдання на самостійну роботу; 

- відповіді на запитання. 

Основні вимоги до лекції: 

- високий теоретичний рівень інформації, посилання на законодавчі та 

нормативні акти, на нові досягнення науки; 

- розкриття наукових засад курсу; 

- зв’язок теорії з практикою, зосередження уваги студентів на питаннях, які 

вирішуються у світлі сучасних вимог; 

- рекомендації до поглибленого самостійного вивчення тем, необхідних для 

практичної роботи. 

Передбачається застосування таких видів лекцій: вступної, тематичних та 

підсумкової; залежно від методів викладу навчального матеріалу: 

монологічних, проблемних, лекцій-бесід тощо. 

Семінарське заняття - це колективний науковий пошук певної 

навчальної проблеми і шляхів її ефективного розв'язання. Учасники заняття 

аналізують проблему, виявляють причинно-наслідкові зв'язки, висувають 

шляхи її оптимального вирішення, відповідають на запитання і дискутують. 

Проводиться, як правило, зі студентами, які мають відповідну підготовку й 

досвід самостійного вивчення складних наукових і практичних проблем 

Основні вимоги до семінару: 

- продуманість змісту теми, її проблем та методики обговорення; 

- визначення цілей, дидактичних і виховних завдань заняття; 

- проблемна постановка запитань; 

- увага до стрижневих питань та логіки їх розкриття; 

- постійне керування перебігом семінару, створення атмосфери 

невимушеності, полемічності й творчої активності; 

- стимулювання дискусії; 

- забезпечення всебічного розгляду й аналізу навчальних проблем, 

об'єктивна оцінка виступів і відповідей, своєчасне їх коригування; 



- орієнтація студентів на подальшу самостійну роботу над навчальним 

матеріалом тощо. 

Самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацюванні 

наукової, навчально-методичної літератури, законодавчих і нормативних 

актів, виконанні навчальних завдань. 

У процесі самостійної роботи студенту необхідно вивчити за допомогою 

рекомендованої літератури весь матеріал, передбачений програмою курсу. 

Індивідуальна робота проводиться з метою підвищення рівня підготовки 

студентів та передбачає додаткове опрацювання навчального матеріалу з 

дисципліни «Міжнародна економіка» з кінцевою підготовкою 

індивідуального завдання у формі реферату за заданими темами. 

 
9. Методи контролю 

Для забезпечення оцінювання студентів проводиться поточний 

(модульний)  контроль. 

Модульний контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної 

системи елементів знань та вмінь студентів з того чи іншого модулю. 

При контролі систематичності та активності роботи на семінарських 

заняттях оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для 

виконання практичних робіт; повнота, якість і вчасність їх виконання та 

результати захисту; рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах 

на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на 

семінарські заняття; результати експрес-контролю тощо. 

При контролі виконання індивідуальних завдань, які передбачені 

робочою навчальною програмою дисципліни, оцінюванню в балах 

підлягають: самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань; 

написання рефератів, есе; підготовка конспектів навчальних чи наукових 

тестів; переклад іноземних текстів, встановлених обсягів, підготовка 

реферативних матеріалів з публікації тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах 

підлягають теоретичні знання і практичні уміння, яких набули студенти після 

опанування певного модуля. Модульний контроль проводиться письмово у 

формі тестів, розв’язання практичних завдань під час проведення контрольних 

робіт. 

Результати поточно-модульного контролю виставляються в журналах 

обліку роботи викладача. 

Повторне виконання модульних контрольних робіт та індивідуальних 

завдань на вищу кількість балів дозволяється, як виняток, з поважних причин 

за погодженням викладача, який викладає дисципліну, з дозволу декана 

факультету до початку підсумкового контролю (екзамену). 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних 

причин, студенти мають право, з дозволу лектора за поданням викладача, який 

проводить практичні заняття, скласти їх до останнього семінарського заняття. 

Час і порядок складання визначає викладач, що веде практичні заняття. 

У разі, коли студент не з’явився на проведення модульної контрольної 



роботи без поважних причин, він отримує нуль балів. 

Перездача модульного контролю допускається у строки, які 

встановлюються викладачем. 

Знання студента з певного модуля  вважаються незадовільними, за умови 

коли сума балів його поточної успішності та за модульний контроль складають 

менше 61% від максимально можливої суми за цей модуль. В такому випадку 

можливе повторне перескладання модуля у терміни встановлені викладачем.  

Рейтингова сума балів з навчальної дисципліни після складання модулів 

та підсумкового контролю виставляється як сума набраних студентом балів 

протягом семестру. 

Якщо у підсумку студент отримав за рейтинговим показником оцінку 

“FX”, то він допускається до повторного складання підсумкового контролю з 

дисципліни. Студент, допущений до повторного складання підсумкового 

контролю зобов’язаний у терміни, визначені деканатом, перездати невиконані 

(або виконані на низькому рівні) завдання поточно-модульного контролю, 

виконати модульні контролі. Рейтинговий показник студента з навчальної 

дисципліни при цьому визначається за результатами повторного складання 

підсумкового контролю і не впливає на загальний рейтинг студента. 

У разі отримання студентом за рейтинговим показником оцінки “F”, то 

він повинен пройти повторний курс вивчення цієї дисципліни протягом 

наступного семестру (навчального року) за графіком, встановленим 

деканатом. Бали, отримані студентом при вивченні дисципліни у попередній 

період, анулюються. 

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

В основу рейтингового оцінювання знань студента закладена спеціальна 

100-бальна шкала оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може 

набрати студент за всіма видами контролю знань з дисципліни з урахуванням 

поточної успішності, самостійної роботи, науково-дослідної роботи тощо). 

Встановлюється, що при вивченні дисципліни студент може набрати 

максимально 100 балів.  

 Кількість балів, які можна набрати у ході вивчення курсу дисципліни 

розподіляються наступним чином: 

- відповідь на питання семінарського заняття оцінюється за стандартною 

шкалою, але лише у межах позитивних оцінок – «відмінно» – 3 бали; «добре» 

– 2 бали; «задовільно» – 1 бал; 

- підготовка реферату (8-10 стор. рукописного тексту із зазначенням джерел 

інформації) – 5 бал; 

- три тестових контролі (по 50 тестових завдань), по кожному з яких можна 

набрати бали відповідно до кількості (%) правильних відповідей:  



≥ 90% правильних відповідей – 10 балів; 82-89% – 8 бали; 74-81% – 6 бали; 68-

73% – 4 бали; 61-67% - 2 бал;  ≤ 49% правильних відповідей – 0 балів. 
 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни 

«Міжнародна економіка» 

 

Модуль 1 

(поточне тестування) 

Загальна 

сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Наукова 

робота 
 

 

100 
38 52 10 

Т1 Т2 Т3 Т4 МК1 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 МК2  

7 7 7 7 10 7 7 7 7 7 7 10 

 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А 

зараховано  

82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е  

35-59 FX 
незараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 



11. Методичне забезпечення 

1. Костюк В.С. Навчально-  методичний комплекс з дисципліни „Міжнародна 

економіка” для студентів заочної форми навчання - Умань: 2020. - 71 с. 

2. Костюк В.С. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни 

„Міжнародна економіка”для студентів денної та заочної форм навчання.- 

Умань: 2020. - 48 с. 

3.Економічна теорія : навч. посібник; вид. 2-ге допов. та перероб. / Мудрак Р. 

П., Бурляй А. П., Костюк В. С., Котвицька Н. М., Нестерчук Я. А., Пенькова 

О. Г., Ревуцька А. О., Смолій Л. В., Фицик Л. А., Фротер О. С. – Умань: 

Сочінський, 2018, 617с. 

12. Рекомендована література 

Базова 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Береславська О.І., Наконечний О.М., Пясецька М.Г. та ін. Міжнародні 

розрахунки та валютні операції: [навч. посіб.] / О.І. Береславська, О.М. Наконечний, 

М.Г. Пясецька та ін. — К.: Видавництво КНЕУ,2012. - 390 с. 

2. Волошин В.В. Бізнес міжнародних економічних організацій / В.В. Волошин 

: [навч. посіб.] — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 

2012. — 241 с. 

3. Козак Ю.Г., Лук'яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка / 

Ю.Г. Козак, Д.Г. Лук'яненко, Ю.В. Макогон та ін.: [навч. посіб.]. - К.: Центр 

навчальної літератури; АртЕк, 2002. - 436 с. 

4. Мартинюк О.В. Митне регулювання в країнах світу / Мартинюк О.В. - К.: ТОВ 

«Кадри», 2013. - 160 с. 

5. Лазебник Л.Л., Митяй С.А. Міжнародна економіка / Л.Л. Лазебник, С.А. Митяй : 

[навч. посіб.]. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2013. - 308 с. 

6. Рогач О.І., Філіпенко А.С, Шемет Т.С. та ін. Міжнародні фінанси / О.І. Рогач, 

А.С. Філіпенко, Т. С. Шемет та ін.: [підруч.]. - К.:Либідь, 2013. - 784 с. 

7. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля / Т.М. 

Циганкова, Л.П. Петрашко, Т.В. Кальченко: [навч.-метод, посіб.]. — К.: КНЕУ, 

2003. — 255 с. 

8. Беднарчук М.С, Полікарпов І.С. Біржові товари / М.С. Беднарчук, І.С. 

Полікарпов. - Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2004. — 279 с. 

9. Бойцун Н.Є., Стукало Н.В. Міжнародні фінанси / Н.Є. Бойцун, Н.В. Стукало: 

[навч. посіб.]. — Донецьк: АРТ-ПРЕС, 2004. — 326 с. 

10. Карбау Р. Міжнародна економіка / Р. Карбау: [підручник; пер. з англ. Роман 

Косодій; — 7-ме вид.] — Суми: ВАТ «Сумська обласна друкарня», 2014. — 651 

с. 

11. Філіпенко А.С, Будкін В.С, Грінченко Ю.Л. та ін. 

Міжнародні інтеграційні процеси сучасності / А.С. Філіпенко, 

В.С. Будкін, Ю.Л. Грінченко та ін. - К.: Знання України, 2004. - 

304 с. 

12. Липов В.В. Міжнародна економіка / В.В. Липов: [навч. 

посіб.]. - Харків: ВД «ІНЖЕК», 2005. - 408 с. 

13. Мазаракі А.А., Воронова Є.М., Юхименко В.В. та ін. Світовий ринок товарів 



та.послуг / А.А. Мазаракі, Є.М. Воронова, В.В. Юхименко та ін.: [підруч.]. - К.: 

КНТЕУ, 2015. 

14. Макогон Ю.В., Орєхова Т.В., Гохберг Ю.О. та ін. Світове господарство і 

міжнародні економічні відносини / Ю.В. Макогон, Т.В. Орєхова, Ю.О. Гохберг та 

ін. : [збірник задач, тестів та ділових ситуацій ; навч. посіб.]. — Донецьк: Альфа-пресс, 

2005. — 208 с. 

15. Мозговий О.М., Оболенська Т.Є., Мусієць Т.В. Міжнародні фінанси / О.М. 

Мозговий, Т.Є. Оболенська, Т.В. Мусієць: [навч. посіб.]. - К.: КНЕУ, 2005. - 502 

с. 

16. Осика С.Г., Пятницький В.Т. Світова організація торгівлі / С.Г. Осика, В.Т. 

Пятницький: [підручник; 3-тє вид., перероб. і доп.]. - К.: К.І.С., 2005. - XXIV, 514 

с. 

17. Поручник А.М., Столярчук Я.М., Павловська О.Д. та ін. Міжнародна економіка / 

А.М. Поручник, Я.М. Столярчук, О.Д. Павловська та ін.: [навч.-метод, посіб.]. — К.: 

КНЕУ, 2005. — 157 с. 

18. Сушко Л.М., Алексєєва Т.І. Міжнародна економіка / Л.М. Сушко, Т.І. 

Алексєєва: [конспект лекцій]. — Харків: ХНЕУ, 2005. - 216 с. 

19. РогачО.І. Міжнародні інвестиції:теорія та практика бізнесу транснаціональних 
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