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Назва 

дисципліни 

Міжнародна економіка 

Адреса 

викладання 

дисципліни 

м. Львів, вул.Коперника,3 

 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

факультет управління фінансами та бізнесу 

кафедра економіки та публічного управління 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

галузі знань: 07 «Управління та адміністрування»,  

05 «Соціальні та поведінкові науки»,  

спеціальності:  

071 «Облік і оподаткування» 

051 «Економіка» 

 

Викладачі 

дисципліни 

Зеленко Василь Анатолійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та 

публічного управління 

 

Контактна 

інформація 

викладачів 

vasyl.zelenko@lnu.edu.ua 

vasylzelenko@gmail.com 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

Кожного четверга , 15:00-16:00 год. (вул. Коперника, 3, ауд.512)  

АБО 

Консультації в день проведення лекцій/семінарських занять (за попередньою 

домовленістю).  

Також можливі он-лайн консультації (вівторок в діапазоні 16:00-18:00) через 

Teams, Skype, Viber, Telegram або подібні ресурси. Для погодження часу он-

лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 

дзвонити. 

Сторінка курсу Сторінка Методичні матеріали кафедри економіки та публічного управління  

https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-publichnoho-upravlinnya 

Інформація про 

дисципліну  

Нормативна навчальна дисципліна циклу загальної підготовки  

Мета та цілі 

дисципліни 

          Метою викладання дисципліни «Міжнародна економіка» є 

Формування базових знань і навиків пізнання тенденцій та процесів, що 

відбуваються у сфері міжнародних економічних відносин. 

          Основні завдання навчальної дисципліни: засвоїти сутність 

міжнародної економіки та її місце в системі економіко-управлінських наук; 

вивчити сутність й тенденції інтернаціоналізації економіки, форми, методи, 

суб’єкти і рівні міжнародної економічної діяльності; вивчити принципи і 

середовище розвитку міжнародної економіки; набути вміння аналізувати й 

оцінювати світогосподарські явища і процеси у контексті національних 

інтересів України. 

  

 

Література для 

вивчення 

             Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім 

mailto:vasyl.zelenko@lnu.edu.ua
mailto:vasyl.zelenko@lnu.edu.ua
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дисципліни особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури 

та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Основна література: 

1. Дахно І.І. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. / за ред. І. І. 

Дахна. Київ: “Центр учбової літератури. 2018. 355 с. 

2. Економіка у Європейській Інтеграції : навч. посібник / В. А. Зеленко, О. 

Г. Гупало, А. В. Стасишин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 464 с. 

3. Зовнішньоекономічний словник-довідник / [В. В. Батрименко, С. В. 

Борисов, М. М. Відякіна, І. Г. Вовк, І. Є. Журба, А. С. Філіпенко. — К. : 

Академія, 2009. — 248 с. 

4. Козак Ю. Г. Міжнародні економічні відносини, навч. посіб. /Ю.Г. Козак, 

М.А. Заєць, Н.В. Притула, О.М. Коваленко та ін. Одеса- «ТОВ.ПЛУТОН », 

2016. - 352 с. 

5. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. ТА ІН. Міжнародна 

економіка: навчальний посібник. – вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр 

Навчальної Літератури, 2014. – 672 С. 

6. Коломієць Г.М. Інтеграційна траєкторія національної господарської 

системи в глобальному суспільстві/ Г. М. Коломієць, О.В. Меленцова, І.І. 

Помінова : монографія. X. : МОНОГРАФ, 2016. 275 с. 

7. Куцик П.О. Глобальна економіка: принципи становлення, 

функціонування, регулювання [Текст] : монографія / Куцик П. О., Ковтун О. 

Г, Башнянин Г. І. Львів, комерц. акад. Львів : Вид-во ЛКА. 2015. 583 с.  

8. Маркетинговий аналіз суб'єктів господарювання [Текст]: практикум / 

уклад.: Т.В. Князева, А.В. Шевченко; Нац. авіац. ун-т. К.: НАУ, 2019. 49 с. 

9. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини : навч. 

посібник / Т.В. Шталь [та ін.]. Харків: “Видавництво “Форт”. 2015. 364 с.  

10. Міжнародна економіка: термінологічний словник [Текст] / А.О. 

Старостіна, О.Л. Каніщенко, О.Ю. Кузьома та ін. / За заг. ред. А.О. 

Старостіної. К.: “НВП “Інтерсервіс”, 2017. 250 с.  

11. Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність / 

Навч. посібник. /Т.О. Зінчук, О.Д. Ковальчук, Н.М. Куцмус [та ін]; за ред. 

Зінчук Т.О. К.: “Центр учбової літератури”. 2017. 512 с.  

12. Міжнародні економічні відносини. Навч. посібник. Одеса 

“ТОВ.ПЛУТОН”, 2016. 352 с. 

13. Міжнародні економічні відносини: підручник / За ред. А.П. Голікова, 

О.А. Довгаль. X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 602 с. 17. Міжнародні 

економічні відносини : підручник / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, Л.П. 

Кудирко та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. : Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2017, 612 с  

14. Шевчук В. О. Міжнародна економіка: теорія і практика : підручник / В. 

О. Шевчук. − [2-ге вид., перероб. і доп.]. — К. : Знання, 2018. — 663 с.   

Законодавчі та нормативно-правові акти: 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 

30, ст. 141. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80#Text  

2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144 (який містить Розділ VII 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
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"Зовнішньоекономічна діяльність"). – URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text  

3. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // Відомості 

Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 29, ст. 377. – URL:  

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

4. Закон України «Про міжнародні договори України» // (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 50, ст.540). – URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text  

5. МИТНИЙ  КОДЕКС  УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552. – URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text  

6. УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони  № 1678-VII від 16.09.2014 . – URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text  

7. Ряд двосторонніх договорів щодо економічної співпраці з країнами 

світу 
ІНТЕРНЕТ САЙТИ 

1. Інформаційні ресурси 1. Урядовий портал Кабінету Міністрів України 

[Електронний ресурс]. Режим доступу www.kmu.gov.ua32  

2. Національний банк України [Електронний ресурс]. Режим доступу 

www.bank.gov.ua33.Міністерство закордонних справ України 

[Електронний ресурс] Режим доступу: www.mfa.gov.ua  

3. Державна митна служба України [Електронний ресурс]. Режим доступу 

www.customs.gov.ua  

4. Державна служба статистики України. URL Електронний ресурс]. Режим 

доступу www.ukrstat.gov.ua/  

5. Державний комітет України у справах національностей та міграцій 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.scnm.gov.ua  

6. Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх 

товарних ринків Держзовншіїнформ” [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: www.ukrdzi.com  

7. Інститут світової економіки і міжнародних відносин [Електронний 

ресурсі. Режим доступу: www.iweir.org.ua  

8. Каталог Імпортери та експортери України” [Електронний ресурс]. Режим 

доступу www.eximbase.com 

9. База українського законодавства в Інтернет [Електронний ресурс]. Режим 

доступу www.lawukraine.com  

10. Група Світового банку [Електронний ресурс]. Режим доступу 

:www.worldbank.org  

11. Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) 

[Електронний ресурсі Режим ÄOCTyny:www.oecd.org  

12. Інститут міжнародної економіки [Електронний ресурс]. Режим 

доступу:www.iic.com  

13. Статистична служба Європейської комісії (Євростат) [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: www.europa.eu.int  

14. STAT-USA. Internet Електронний ресурс]. Режим aocTyny:www.stat-

usa.gov  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
http://www.eximbase.com/
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15. Fed Stats. [Електронний ресурс]. Режим доступу :www.fedstats.gov  

16. Statistics Canada [Електронний ресурс]. Режим aocTyny:www.statcan.ca  

17. U.К. Office of National Statistics [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

www.ons.gov.uk  

18. Japan Economic Planning Agency Електронний ресурс]. Режим 

aocTyny:www.epa.go.jp  

19. German Federal Statistical Office [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

www.statistikbund.d  

20. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development 

[Electronic resource] / United Nations. New York: UN Publishing, 2015. 41 

pp. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу:https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworl

d 

Обсяг курсу Всього 120 год. (4 кредити системи ЄКТС): 64 годин аудиторних занять. З 

них 32 години лекцій, 32 години практичних занять та 56 години самостійної 

роботи (18 – ІНДР, 38 – СРС). 

Очікувані 

результати 

навчання 

а) знати: 

 що являє собою сучасна міжнародна економіка, якими є провідні 

тенденції її функціонування та розвитку;  

 суть і форми сучасних міжнародних економічних відносин, які 

відбуваються на зламі ХХ та ХХІ століть;  

 закономірності становлення та поглиблення міжнародних економічних 

відносин і формування єдиного економічного простору – світового 

господарства; 

 специфіку формування і функціонування спеціальних економічних зон та 

єврорегіонів; 

 особливості розвитку господарського співробітництва країн світового 

співтовариства; 

 закономірності розвитку глобальних економічних та соціальних 

процесів, які зумовлюють взаємозв’язок та взаємозалежність 

національних господарств, політичних, економічних і соціальних систем; 

 засади зовнішньо-торговельної, валютно-кредитної та виробничо-

інвестиційної політики в умовах розвитку світового господарства; 

 нові принципи конкуренції і перспективні сфери та форми взаємодії 

економіки України зі світовою економікою. 

б) уміти: 

 аналізувати економічні відносини та дію економічних законів на 

міжнародному рівні; 

 знаходити і визначати шляхи адаптації та пристосування «західного» досвіду 

до умов України та реалізувати намір інтегруватися до системи міжнародних 

економічних відносин; 

 визначати сприятливі перспективи щодо посилення ефективності 

економіки України за рахунок оптимального використання переваг 

світогосподарського та міжнародного поділу праці; 

 співставляти позитивні та негативні наслідки міжнародних економічних 

процесів для України. 

 

Ключові слова Міжнародна, економіка, методи, поділ праці, мито, бар’єри, абсолютні та 

відносні переваги, кордони, країни. 

Формат курсу Очний 
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 Проведення лекцій, практичних занять та консультацій, поточне тестування, 

самостійна робота, ІНДЗ, формування доповідей та презентацій, аналіз 

ситуаційних вправ. 

Теми Тема 1. Міжнародна економіка як наука. 

Тема 2. Середовище міжнародної економічної діяльності. 

Тема 3. Міжнародна економічна інтеграція  

Тема 4. Міжнародна торгівля 

Тема 5. Міжнародні інвестиції 

Тема 6. Міжнародний кредит 

Тема 7. Міжнародна міграція робочої сили 

Тема 8. Світова валютна система 

Тема 9. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс 

Тема 10. Глобалізація та економічний розвиток 

Тема 11. Міжнародний бізнес 

Тема 12. Міжнародна економічна політика України 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит в кінці семестру 

письмовий  

Пререквізити Дисципліна вивчається після навчальних предметів: основи економічної 

науки, макроекономіка, мікроекономіка. 

Дисципліна передує вивченню навчальних дисциплін: економіка у 

європейській інтеграції, адміністративний менеджмент, національна безпека 

в публічному управлінні, регіональне управління та територіальне 

планування та ін.   

 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Традиційні та інтерактивні методи та технології навчання під час 

проведення аудиторних занять. 

Самостійна робота студентів  відображена у Методичних вказівках та 

рекомендаціях дисципліни «Міжнародна економіка» у розділі Методичні 

матеріали кафедри економіки та публічного управління  

https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-publichnoho-upravlinnya 

 

Необхідне 

обладнання 

Мультимедійне обладнання для презентацій. Вивчення навчальної 

дисципліни не потребує використання спеціального програмного 

забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних систем. 

 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Практичні роботи/семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну роботу/семінарське 

заняття) студент отримує за умови відповідності виконаного завдання 

студентом та його усної відповіді (захисту виконаної практичної роботи) 

за усіма п’ятьма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання семінарських занять і 

самостійної роботи 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час 

усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі 

тестові завдання. 

5 
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Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. 

Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив 

половину тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, 

недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість 

тестових завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не 

в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи 

 при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0-1 

2. Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання  

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, 

оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, 

які виносяться лише на самостійну роботу контролюється при підсумковому 

семестровому контролі. 

3. Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 10 

Відмінно («8-10») – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно самостійно та 

аргументовано її викладає під час усних виступів, глибоко та всебічно розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. В роботі використані сучасні методи аналізу. План роботи 

поданий і затверджений в терміни, які узгоджені на кафедрі. Захистив ІНДЗ по темі, яка 

має науково-дослідний характер і передбачає безпосередню участь студента у виконанні 

наукових досліджень та інших творчих завдань. 

Добре («6-7») – студент достатньо повно володіє матеріалом ІНДЗ, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Виконав 

ІНДЗ згідно вибраної теми.  

Задовільно («5-6») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. Невчасно подав тему ІНДЗ до захисту.  

Незадовільно («3-4») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. ІНДЗ виконана не по вибраній темі. 

Незадовільно («до 3») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки. ІНДЗ по вибраній темі не виконано.  

4. Залік по модулю 

Критерії оцінювання 5 балів 

Перший рівень – завдання із вибором відповіді – це теоретичні тестові питання, що 
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мають варіанти відповідей, з яких одна є правильною (максимально 10 * 0,15 = 1,5 

балів).  

Другий рівень – практичні завдання з відкритими короткими відповідями 

(максимально 5 * 0,3 = 1,5 балів).  

Третій рівень – теоретичні питання з повним обґрунтуванням і поясненням, з 

розширеним викладом матеріалу (максимально 2,0 бали) 

(можливе також проведення підсумкового тестування) 

 

5. Екзамен 

Критерії оцінювання 50 балів 

Семестровий екзамен, як форма підсумкового контролю, є обов’язковим для всіх 

студентів.  

Екзаменаційний білет містить завдання 3-ьох рівнів складності. 

Перший рівень – завдання із вибором відповіді – це теоретичні тестові питання, що 

мають варіанти відповідей, з яких одна є правильною (максимально 10 * 1,5 = 15 балів).  

Другий рівень – практичні завдання з відкритими короткими відповідями 

(максимально 5 * 3 = 15 балів).  

Третій рівень – теоретичні питання з повним обґрунтуванням і поясненням, з 

розширеним викладом матеріалу (максимально 20,0 балів) 

Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних балів.  

Оцінка одержана на екзамені є остаточною. 

 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним розподілом:  

Поточний та модульний контроль 

Іспит 

 
РАЗОМ – 

100 балів 

Практична 

робота на 

семінарських 

заняттях 

(35 балів) 

Індивідуальна 

робота студента 

(ІНДР)  

(10 балів) 

Залік по 

модулю 

(5 балів)  

50 балів 50 балів 

100 балів 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на практичних 

заняттях (поточне тестуванні), заліковому модулі, захисті ІНДР. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента 

під час практичного заняття; недопустимість пропусків; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під 

час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; 

несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Питання до 

підсумкового 

контролю 

 

Наводиться перелік питань та завдань для проведення підсумкової оцінки 

знань. Також можна надати посилання на веб-сторінку де розміщені вказані 

матеріали. 

1. Інтернаціоналізація господарського життя. 

2. Предмет і завдання курсу міжнародної економіки. 

3. Передумови  становлення  системи міжнародних  економічних відносин. 

4. Об’єкти  і суб’єкти  міжнародних  економічних  відносин (МЕВ). 
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5. Принципи  та  рівні  функціонування  системи МЕВ. 

6. Середовище  дії МЕВ. 

7. Структура  аналізу  міжнародної  економіки. 

8. Методи  аналізу  міжнародної   економіки. 

9. Особливості  розвитку  міжнародної  економіки  в  сучасних  умовах. 

10. Суть  і  основні  форми  міжнародної  економічної  інтеграції. 

11. Європейське співтовариство. 

12. Північноамериканська угода  про  вільну  торгівлю. 

13.  Економічна  інтеграція в СНД. 

14. Теорії  міжнародної  торгівлі. 

15. Виробничі  можливості  національних  економік. 

16. Модель  Гекшера-Оліна. 

17. Неоднорідність та зміни  у  забезпеченості  факторами. 

18. Парадокс  Леонтьєва. 

19. Типи зовнішньоторговельної політики держав. 

20. Державне регулювання міжнародної торгівлі. 

21. Торговельні  обмеження і торговельні бар’єри. 

22. Суть та основні етапи економічної глобалізації.  

23. Особливості сучасної економічної глобалізації.  

24. Генеральна угода  з  тарифів і торгівлі (ГАТТ). 

25.  Головні форми економічної глобалізації.  

26. Уругвайський  раунд  торговельних  переговорів 

27. Світова  організація торгівлі. 

28. Передумови  включення  України  в глобальну економіку . 

29. Основи  зовнішньоекономічної  стратегії  України. 

30. Головні фактори формування зовнішньоекономічної політики  України. 

31. Реалізація  зовнішньоекономічної  політики України. 

32. Еволюція міжнародних валютних відносин. 

33. Валюта і валютний  курс. 

34. Міжнародні валютно-фінансові організації. 

35. Прогнозування  валютного  курсу. 

36. Біржові  спекуляції валютою і втеча   капіталу. 

37. Міжнародний  валютний  фонд. 

38. Цілі  та  інструменти  зовнішньоекономічної політики. 

39. Інтервенція  центрального  банку  на  ринок  іноземної  валюти. 

40. Ринок  євровалют. 

41. Функціонування  сучасної  міжнародної  валютної  системи. 

42. Роль  МВФ у  світовій  валютній   системі. 

43. Механізм  міжнародних  платежів. 

44. Валютний  арбітраж. 

45. Міжнародні  фінансові  центри. 

46. Роль і значення   балансу міжнародних  платежів. 

47. Складання і структура платіжного  балансу. 

48. Аналіз  платіжного  балансу та його регулювання. 

49. Регулювання  платіжного  балансу. 

50. Суть міжнародної торгівлі, її види і форми. 

51. Динаміка міжнародної торгівлі та закономірності її розвитку. 
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52. Міжнародні економічні організації системи ООН. 

53. Міжнародний поділ країн – його суть і фактори розвитку. 

54. Методи платежу у міжнародній торгівлі. 

55. Суть і мотивація міжнародного бізнесу. 

56. Види міжнародного бізнесу. 

57. Суб’єкти міжнародного бізнесу. 

58. Правове регулювання міжнародного бізнесу. 

59. Офшорні центри у системі міжнародного бізнесу. 

60. Суть і визначення багатонаціональних  компаній (БНК). 

61. Суть і принципи  міжнародної міграції  робочої сили.  

62. Види  міжнародної  міграції робочої сили. 

63. Регулювання  міжнародної  міграції робочої сили. 

64. Основні  центри  міжнародної  міграції робочої сили. 

65. Соціально-економічні  наслідки міжнародної міграції  робочої сили. 

66. Особливості розвитку міжнародної міграції робочої сили на сучасному  

етапі. 

67. Основні  завдання  міжнародної  організації праці. 

68. Прямі іноземні інвестиції. 

69. Портфельні інвестиції. 

70. Особливості  розвитку  закордонного інвестування в економіку України 

71. Тенденції розвитку світового ринку інвестицій.  

72. Міжнародний  рух  капіталу  як  форми МЕВ, 

73. Основні  форми  міжнародного  руху  капіталу. 

74. Міжнародний  кредит  і його  види. 

75. Світовий  ринок  позичкових  капіталів. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 

Дотримання умов 

доброчесності  

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів в розділі ІНДР будуть 

їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної не 

доброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для її не зарахуванням викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату чи обману. Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

В Університеті наявні документи, які містять політику, стандарти і процедури 

дотримання академічної доброчесності: Положення про систему внутрішнього 

забезпечення якості освіти ЛНУ; Положення про забезпечення академічної 

доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка; 

Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені 

Івана Франка» (https://cutt.ly/ofX2uIH); Декларація про дотримання академічної 

доброчесності працівником у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка (https://cutt.ly/nfX2itr); Декларація про дотримання академічної 

доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка (https://cutt.ly/4fX2iE6).  

Дані документи розміщені за посиланням https://education-quality.lnu.edu.ua 
 

https://cutt.ly/ofX2uIH
https://cutt.ly/nfX2itr
https://cutt.ly/4fX2iE6
https://education-quality.lnu.edu.ua/


СХЕМА КУРСУ 
Тиж.  Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття)*  

Література.*** Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год Термін 

виконання 

1 Тема 1. Середовище міжнародної економічної 

діяльності 

1. Предмет  «Міжнародна економіка» і його зв'язок 

з іншими науками та навчальними дисциплінами 

2. Міжнародний поділ праці як основа формування 

світового господарства.  

3. Міжнародна економіка як підсистема світового 

господарства і наука. Методи пізнання 

міжнародних економічних явищ та процесів.  

4. Світове господарство: історія розвитку, основні 

риси та структура. 

 

Лекція 

 

Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

1 Практичне заняття №1 по темі 1 

Питання: 

1. Предмет  «Міжнародна економіка» і його зв'язок 

з іншими науками та навчальними дисциплінами 

2. Міжнародний поділ праці як основа формування 

світового господарства.  

3. Міжнародна економіка як підсистема світового 

господарства і наука. Методи пізнання 

міжнародних економічних явищ та процесів.  

4. Світове господарство: історія розвитку, основні 

риси та структура. 

 

Практична робота Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання для 

самоконтролю знань, 

ситуаційні вправи 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

2 Тема 2. Середовище міжнародної економічної 

діяльності. 

1. Система міжнародних економічних відносин 

2. Об’єкти і суб’єкти міжнародних економічних 

відносин (МЕВ). 

3. Принципи та рівні функціонування системи 

МЕВ. 

4. Середовище дії міжнародних економічних 

відносин. 

Лекція 

 

Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 
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2 Практичне заняття № 2 по темі 2.  

Питання: 

1. Система міжнародних економічних відносин 

2. Об’єкти і суб’єкти міжнародних економічних 

відносин (МЕВ). 

3. Принципи та рівні функціонування системи 

МЕВ. 

4. Середовище дії міжнародних економічних 

відносин. 

 

Практична робота Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання для 

самоконтролю знань, 

ситуаційні вправи 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

3-4 Тема 3. Міжнародна економічна інтеграція  

1. Поняття та основні риси міжнародної 

економічної інтеграції та глобалізації. 

2. Сучасні особливості процесів міжнародної 

економічної інтеграції.. 

3. Внутрішньоекономічні та зовнішньоекономічні 

фактори інтеграції. 

4. Історія заснування ЄС 

5. Європейська економічна інтеграція 

Лекція 

 

Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

4 год Згідно з 

розкладом 

3-4 Практичні заняття № 3 та 4 по темі 3  

Питання: 

1. Поняття та основні риси міжнародної 

економічної інтеграції та глобалізації. 

2. Сучасні особливості процесів міжнародної 

економічної інтеграції.. 

3. Внутрішньоекономічні та зовнішньоекономічні 

фактори інтеграції. 

4. Історія заснування ЄС 

5. Європейська економічна інтеграція 

Практична робота Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання для 

самоконтролю знань, 

ситуаційні вправи 

4 год 

Згідно з 

розкладом 

5-6 Тема 4. Міжнародна торгівля 

1. Місце міжнародної торгівлі в МЕВ.  

2. Світовий ринок товарів і послуг та особливості 

його розвитку в сучасних умовах. 

Лекція 

 

Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

4 год Згідно з 

розкладом 
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3. Еволюція теорій міжнародної торгівлі. 

4. Види і методи  міжнародної торгівлі. 

5. Світова організація торгівлі (СОТ).  

6. ЄС та його роль у розвитку сучасної системи 

міжнародної торгівлі. 

5-6 Практичні заняття № 5 та 6 по темі 4  

Питання: 

1. Місце міжнародної торгівлі в МЕВ.  

2. Світовий ринок товарів і послуг та особливості 

його розвитку в сучасних умовах. 

3. Еволюція теорій міжнародної торгівлі. 

4. Види і методи  міжнародної торгівлі. 

5. Світова організація торгівлі (СОТ).  

6. ЄС та його роль у розвитку сучасної системи 

міжнародної торгівлі. 

Практична робота Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання для 

самоконтролю знань, 

ситуаційні вправи 

4 год 

Згідно з 

розкладом 

7 Тема 5. Міжнародні інвестиції 

1. Причини і суть міжнародного руху капіталу. 

2. Форми іноземних інвестицій. 

3. Транснаціональні корпорації та їх роль в 

сучасному розвитку міжнародних економічних 

відносин. 

4.  Стан та проблеми іноземного інвестування в 

Україні. 

 

 

Лекція 

 

Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

7 Практичне заняття № 7 по темі 5  

Питання: 

1. Причини і суть міжнародного руху капіталу. 

2. Форми іноземних інвестицій. 

3. Транснаціональні корпорації та їх роль в 

сучасному розвитку міжнародних економічних 

відносин. 

4.  Стан та проблеми іноземного інвестування в 

Україні. 

Практична робота Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год.  
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8 Тема 6. Міжнародний кредит 

1. Міжнародний кредит та його роль в 

міжнародних економічних відносинах. 

2. Форми та види міжнародного кредиту.  

3. Світовий фінансовий ринок.  

4. Міжнародні валютно-фінансові організації.  

5. Проблема заборгованості та можливі шляхи її 

розв’язання. 

 

Лекція 

 

Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

8 Практичне заняття № 8 по темі 6.  

Питання: 

1. Міжнародний кредит та його роль в 

міжнародних економічних відносинах. 

2. Форми та види міжнародного кредиту.  

3. Світовий фінансовий ринок.  

4. Міжнародні валютно-фінансові організації.  

5. Проблема заборгованості та можливі шляхи її 

розв’язання. 

 

Практична робота Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання для 

самоконтролю знань, 

ситуаційні вправи 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

9 Тема 7. Міжнародна міграція робочої сили 

1. Сутність, структура та основні риси світового 

ринку праці 

2. Масштаби, форми, напрямки сучасних 

міграційних процесів 

3. Регулювання міжнародної міграції робочої сили 

4. Участь України в міждержавному обміні 

робочою силою 

 

Лекція 

 

Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

9 Практичне заняття № 9 по темі 7.  

Питання: 

1. Сутність, структура та основні риси світового 

ринку праці 

2. Масштаби, форми, напрямки сучасних 

Практична робота Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

 Згідно з 

розкладом 
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міграційних процесів 

3. Регулювання міжнародної міграції робочої сили 

4. Участь України в міждержавному обміні 

робочою силою 

 

10 Тема 8. Світова валютна система 

1. Основні елементи світової валютної системи. 

2. Еволюція світової валютної  системи. 

3. Європейська валютна система. 

4. Валютний ринок і його структура.  

 

Лекція 

 

Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

10 Практичне заняття № 10 по темі 8  

Питання: 

1. Основні елементи світової валютної системи. 

2. Еволюція світової валютної  системи. 

3. Європейська валютна система. 

4. Валютний ринок і його структура.  

 

Практична робота Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання для 

самоконтролю знань, 

ситуаційні вправи 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

11 Тема 9. Міжнародні розрахунки і платіжний 

баланс 

1. Поняття міжнародних розрахунків. 

2. Форми міжнародних розрахунків та їх 

порівняльна характеристика. 

3. Платіжний баланс, його структура і методологія 

складання. 

4. Платіжний баланс України, стан, структура, 

динаміка. 

5. Методи зрівноваження платіжного балансу. 

 

Лекція 

 

Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

11 Практичне заняття № 11 по темі 9  

Питання: 

1. Поняття міжнародних розрахунків. 

2. Форми міжнародних розрахунків та їх 

порівняльна характеристика. 

Практична робота Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 
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3. Платіжний баланс, його структура і методологія 

складання. 

4. Платіжний баланс України, стан, структура, 

динаміка. 

5. Методи зрівноваження платіжного балансу. 

 

12-

13 

Тема 10. Глобалізація та економічний розвиток 

1. Сутність та основні ознаки процесу глобалізації 

сучасного  світового господарства. 

2. Фінансова глобалізація. 

3. Глобальні проблеми: причини виникнення та 

шляхи вирішення. 

4. Міжнародне регулювання глобальних проблем. 

 

Лекція 

 

Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

4 год Згідно з 

розкладом 

12-

13 

Практичне заняття № 12 по темі 10  

Питання: 

1. Сутність та основні ознаки процесу глобалізації 

сучасного  світового господарства. 

2. Фінансова глобалізація. 

3. Глобальні проблеми: причини виникнення та 

шляхи вирішення. 

4. Міжнародне регулювання глобальних проблем. 

 

Практична робота Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання для 

самоконтролю знань, 

ситуаційні вправи 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

14 Тема 11. Міжнародний бізнес 

1. Суть та мотивація міжнародного бізнесу. 

2. Види міжнародного бізнесу. 

3. Основні суб’єкти міжнародного бізнесу. 

 

Лекція 

 

Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

14 Практичне заняття № 14 по темі 11  

Питання: 

1. Суть та мотивація міжнародного бізнесу. 

2. Види міжнародного бізнесу. 

3. Основні суб’єкти міжнародного бізнесу. 

 

Практична робота Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання для 

самоконтролю знань, 

ситуаційні вправи 

2 год 

Згідно з 

розкладом 
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15-

16 

Тема 12. Міжнародна економічна політика 

України 

1. Концептуальні основи зовнішньоекономічної 

політики України. 

2. Головні фактори формування міжнародної 

економічної політики. 

3. Реалізація зовнішньоекономічної політики 

України. 

4. Європейська інтеграція України 

5. Економічна частина Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС 

 

Лекція 

 

Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

4 год Згідно з 

розкладом 

15 Практичне заняття № 15 по темі 12  

Питання: 

1. Концептуальні основи зовнішньоекономічної 

політики України. 

2. Головні фактори формування міжнародної 

економічної політики. 

3. Реалізація зовнішньоекономічної політики 

України. 

 

Практична робота Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання для 

самоконтролю знань, 

ситуаційні вправи 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

16 Практичне заняття № 16: Заліковий модуль 

 

Практична робота Список основної літератури 

Перелік питань для підсумкового 

контролю 

Засоби діагностики знань та 

умінь  студентів з навчальної 

дисципліни «Міжнародна 

економіка» 

 

Тестові завдання 

2 год 

Згідно з 

розкладом 
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