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Назва дисципліни Міжнародна економіка 

Адреса викладання 

дисципліни 

вул. Медової Печери, 53 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет управління фінансами та бізнесу, 

Кафедра економіки та публічного управління 

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

галузь знань: 07 Управління та адміністрування 
 

спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
 

 

Викладачі 

дисципліни 

Пак Наталія Тадеушівна , к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та 

публічного управління 

Контактна 

інформація 

викладачів 

natalija.pak.@lnu.edu.ua, n.volfik@gmail.com 

Консультації з 

питань навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

 

Кожного вівторка, 15
00

-17
00

 год. (вул. Коперника, 3, ауд.511)  

АБО 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю).  

Також можливі он-лайн консультації. через Microsoft Teams: 

http://surl.li/aegtm  п’ятниця17
00

 
 

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 

 

Мета навчальної дисципліни: є формування теоретичних знань, умінь та 

практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та 

механізмів реалізації міжнародних економічних відносин. 

▪ Основні завдання навчальної дисципліни : 

▪ вивчення сутності міжнародної економічної системи та 

закономірностей її розвитку; 

▪ вивчення методів аналізу політико-правового, економічного, 

соціально-культурного середовища та інфраструктури міжнародної 

економічної діяльності; 

▪ набуття знань про регулювання міжнародних економічних відносин, 

міжнародну валютну систему, методологію міжнародних розрахунків, 

процеси міжнародної економічної інтеграції; 

▪ набуття вмінь використовувати одержані знання у практичній 

зовнішньоекономічній діяльності України. 

 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

 

Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Основна 

1.  Гронтковська Г.Е. Міжнародна економіка. ЦНЛ. – 2014. – 382 с. 

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

Козак, М.А. Заєць, Н.В. Притула, О.М. Коваленко та ін. Одеса- 

mailto:natalija.pak.@lnu.edu.ua


3 
 

«ТОВ.ПЛУТОН », 2016. - 352 с. 

3.  .Амеліна І.В. Міжнародні економічні відносини [текст] : навч. 

посіб. / Амеліна І.В., Попова Т.Л., Владимиров С.В. К. : “Центр учбової 

літератури”, 2013. 256 с 

4.  .Дахно 1.1. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. / за ред. 

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

5.  Коломієць Г.М. Інтеграційна траєкторія національної 

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

Меленцова, 1.1. Помінова : монографія. X. : МОНОГРАФ, 2016. 275 с. 

6.  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. 

7.  Маркетинговий аналіз суб'єктів господарювання [Текст]: 

практикум / уклад.: Т.В. Князева, А.В. Шевченко; Нац. авіац. ун-т. К.: 

НАУ, 2019. 49 с 

8.  Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини : 

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

364 с. 

9.  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. 

10.  Міжнародні економічні відносини: підручник / За ред. А.П. 

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

11.  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 

12.  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. 

13.  Міжнародні економічні відносини. Навч. посібник. Одеса 

“ТОВ.ПЛУТОН”, 2016. 352 с. 

14.  Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. — 9-те вид., стер. 

Рекомендовано МОН / Козик В.В., Панкова Л.А. К. 2013. 469 с. 

15.  Моделювання міжнародних відносин: навч. посіб. / За ред. Р.В. 

Вовк. К.: Знання, 2012.246 с. 

16.  Патика Н.І. Міжнародні економічні відносини / H. І. Патика, О.В. 

Мартинюк, Д.Г. Кучеренко: Навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2014. - 560 с.В. 

Мартинюк, Д. Г. Кучеренко . К.: “Центр учбової літератури», 2013. 560 с. 

17.  Рожкова Т.С. Міжнародна торгівля [Текст] : підручник. Київ, 

міжнар. ун-т, Ін-т міжнар. відносин, Київ : КиМУ. 2015. 665 с. 

18.  Світове господарство і міжнародні економічні відносини: 

навчальний посібник [Електронний ресурс] / С. В. Бестужева, В. О. Козуб, 

Н. В. Проскурніна, В. А. Вовк, Ю. Б. Доброскок. Харків : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2020. 166 с. 

19.  Стройко Т.В. Міжнародні організації: навчальний посібник/ Т. В. 

Стройко. - К.: Кондор-Видавництво, 2016. - 249 с. 

20.  Рокоча В.В. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник/ В. 

В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. Терехов. - К.: Університет економіки та 

права "КРОК", 2016. - 172 с. 

21.  Рокоча В.В. Геоекономіка та глобальні стратегії українського 

бізнесу (антикризовий аспект): навчальний посібник/ В. В. Рокоча, Б. М. 

Одягайло, В. І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 

2017. - 352 с. 
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Законодавчі та нормативно-правові акти  
1.  Конституція України – К.: Юридична л-ра, 1996 

2.  Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного 

[Електронний ресурс]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-93 

3.  . Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 

№ 959-ХІІ. [ Електронний ресурс]. URL:: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12 

4.  Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 

19.03.1996 №93/96-ВР. [ Електронний ресурс]. URL:: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр 
 
ІНТЕРНЕТ САЙТИ 

1.  . Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: 

http://www.portal.rada.gov.ua.  

2.  Офіційний сайт Державного агентства України з інвестицій та 

розвитку. URL:: http://in.ukrproject.gov.ua/.  

3.  Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL:: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  

4.  Урядовий портал Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс 

URL: www.kmu.gov.ua32 

5.  Національний банк України [Електронний ресурс]. 

URL:www.bank.gov.ua33. 

6.  Міністерство закордонних справ України [Електронний ресурс] 

URL:: www.mfa.gov.ua 

7.  Державна митна служба України [Електронний ресурс]. 

URL:www.customs.gov.ua 

8.  Державний комітет України у справах національностей та міграцій 

[Електронний ресурс]. URL: www.scnm.gov.ua 
. 

Обсяг курсу Всього 120 год (4 кредити системи ЄКТС).  

З них: 48 годин аудиторних занять: 32 години лекцій, 16 годин 

семінарські заняття  

72 годин самостійної роботи (в т.ч. 24 годин – ІНДР, 48 

годин – СРС) 

Очікувані 

результати 

навчання 

а) знати: 
▪  суть законів і закономірностей розвитку світового господарства; 

▪ принципи формування і специфіку сучасної організації світової 

системи 

▪ господарства; 

▪ форми міжнародних економічних відносин; 

▪ закономірності функціонування сучасних світових ринків товарів, 

послуг, 

▪ капіталів та робочої сили; 

▪ характеристику форм зовнішньоторговельної політики: 

протекціонізм та лібералізація; 

▪ особливості міжнародних валютно-фінансових відносин, світових 

валютних та фінансових ринків; 

▪ принципи раціональної поведінки суб’єктів міжнародної економіки 

насвітових ринках товарів, капіталів та робочої сили; 

▪ форми економічної інтеграції і основні інтеграційні угрупування; 

▪ місце і роль України у світовій економіці. 

▪ б) уміти: 
▪  володіти основними категоріями міжнародної економіки; 

www.bank.gov.ua33
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▪ розуміти механізм дії економічних законів міжнародної економіки; 

▪ використовувати та аналізувати широкий статистичний матеріал 

щодо міжнародної торгівлі, світового руху мобільних факторів 

виробництва (капіталів, робочої сили, технологій); 

▪ виявляти найважливіші проблеми і перспективи еволюції 

міжнародної економіки як господарської системи; 

▪ аналізувати і порівнювати стан економіки України та її місце 

 

Ключові слова Міжнародна економіка, міжнародна економічна  діяльність, міжнародний 

поділ праці, міжнародна торгівля. 

Формат курсу Очний  

 Лекції, практичні роботи, поточний тест-контроль, заліковий модуль, 

доповідь з індивідуальної науково-дослідної роботи. 

Теми курсу Тема 1. Міжнародна економічна система  

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність 

Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг 

Тема 4. Світовий фінансовий ринок 

Тема 5.  Світова валютна система 

Тема 6. Міжнародний кредит 

Тема 7. Міжнародна трудова міграція 

Тема 8. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс 

Тема 9. Прямі інвестиції та міжнародне виробництво 

Тема 10. Міжнародна регіональна інтеграція 

Тема 11. Інтеграція України у світову економіку 

Тема 12. . Глобалізація економічного розвитку   
Підсумковий 

контроль, форма 

Екзамен в кінці семестру. 

Пререквізити Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 

зі спеціальності _072 Фінанси, банківська справа та страхування дисципліна 

вивчається після навчальних предметів Основи економічної науки; 

Макроекономіка  та передує вивченню навчальних дисциплін Фінанси ЗЕД; 

Корпорації та фінансова  інфраструктура; Страхування  

 

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 щодо їх проведення у розділі Методичні матеріали кафедри 

економіки та публічного управління  

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

 

Необхідне 

обладнання 

Із урахуванням особливостей окремих тем навчальної дисципліни. Вивчення 

навчальної дисципліни не потребує використання спеціального програмного 

забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних систем. 
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Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 

 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

Б
а

л
и

 р
ей

т
и

н
г
у
 

М
а

к
си

м
а
л

ь
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

б
а

л
ів

 

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

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 

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 практичному занятті. Засвоєння тем, які 

виносяться лише на самостійну роботу контролюється при 

підсумковому семестровому контролі (виконанні залікового 

модулю, на іспиті). 
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3. Залік по модулю 

Критерії оцінювання  5 балів 

1.Перший рівень (10 завдань) – завдання із вибором відповіді 

– тестові завдання. 

Завдання із вибором відповіді вважається виконаним правильно, 

якщо в картці тестування записана правильна відповідь. За 

кожне правильно виконане завдання виставляється 0,1 бала. 

(максимально 10  0,1 = 1бал 

1 

2. Другий рівень (6 завдань) – завдання з короткою 

відповіддю. 

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним 

правильно, якщо студент дав вірні визначення, посилання, 

тлумачення, короткі коментарі. За кожне правильно виконане 

завдання студенту виставляється 0,4бала. (максимально 5  0,4 

= 2 балів). 

 

2 

3. Третій рівень (2 завдання) – завдання з розгорнутою 

відповіддю (повне обґрунтування відповіді). 

В цих завданнях потрібно зробити послідовні, логічні пояснення, 

необхідні посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше 

твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки 

схемами, графіками, таблицями. Оцінювання завдань третього 

рівня 1 (максимально 1 2 = 2 бали). 

3 

4. Індивідуальна робота студента (ІНДР) 

Критерії оцінювання 10 балів 

▪ робота виконана та захищена згідно графіка, з поясненнями та 

висновками і в повному обсязі 
10 

▪ робота захищена, але виконана частково, з порушенням 

термінів або вимог 
8 

▪ робота не захищена та виконана частково, з порушенням 

термінів або вимог 
6 

▪ робота не захищена та виконана з порушенням Методичних 

рекомендацій 
3 

▪ робота не виконана. 0 

5. Іспит 50 

Семестровий іспит як форма підсумкового контролю є 

обов’язковим для всіх студентів.  

Екзаменаційний білет містить 17 завдань, завдання 3-ьох 

рівнів складності. 

Перший рівень (завдання1-  10) – завдання із вибором 

відповіді – це теоретичні питання, що мають по чотири варіанти 

відповідей, з яких одна є правильною. За кожне правильно 

виконане завдання студент одержує 2 бала (максимально 10  

1= 20 балів).  

Другий рівень (завдання 11-15) – практичні завдання з 

декількома варіантами розв’язку. За кожне правильно виконане 

завдання студенту виставляється 4 бали (максимально 5  4 = 20 

балів).  

Третій рівень (завдання 16 -17) – теоретичне завдання з повним 

розв’язком і поясненням одержаних відповідей. В цих завданнях 

треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні 

посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше 

 



8 
 

твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки 

схемами, графіками, таблицями завдання студенту виставляється 

10 балів (максимально 2  10 = 20балів) 

Результат іспиту залежить від загальної кількості набраних 

балів. Оцінка одержана на іспиті є остаточною. 

 

 

Поточний та модульний контроль 

Іспит 

 
РАЗОМ – 

100 балів 

Практичні 

роботи 

(35 балів) 

Індивідуальна 

робота студента 

(ІНДР) 

(10балів) 

Залік по 

модулю 

(5балів) 

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 

 

1. Міжнародна економічна система: сутність та структура. 

2. Що таке світовий фінансовий ринок? Функції світового фінансового 

ринку. 

3.Що таке міжнародні валютні відносини? 

4. Міжнародна економічна діяльність, її суб’єкти та форми. 

5. Структура світового фінансового ринку. 

6.Що таке валютна система? 

7. Середовище міжнародної економічної діяльності: структуризація та 

особливості. 

8. Види забов’язань на міжнародному ринку цінних паперів. 

9.Національна валютна система її функції та елементи. 

10. Що таке інтернаціоналізація господарських зв’язків? Як ви розумієте 

інтернаціоналізацію на макрорівні і мікрорівні. 

11. Похідні фінансові інструменти (деривативи). 

12. Світова валютна система її головна задача та елементи. 

13. Екстернальний та інтернальний шляхи інтернаціоналізації. 

Транснаціоналізація. 

14. Що таке міжнародний рух капіталу. Які причини вивозу капіталу? 

15. Що таке національна валюта, валютний курс і валютний паритет, 

іноземна валюта, 

світові гроші? 

16. Світовий ринок та його основні риси. 

17. Міжнародний рух капіталу та його наслідки для країн експортерів та 

країн імпортерів 
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капіталу. 

18. Що таке міжнародна рахункова одиниця, резервна валюта? 

19. Світове господарство. Характерні риси сучасного світового 

господарства. 

20. Класифікація форм міжнародного руху капіталу. 

21. Що таке конвертованість валюти? 

22. Міжнародна економіка та її основні ознаки. 

23. Дайте визначення основних понять в галузі прямих інвестицій (пряма 

зарубіжна 

інвестиція, підприємство з прямими зарубіжними інвестиціями, прямий 

інвестор) 

24. Розкрити зміст поняття міжнародна валютна ліквідність. 

25. Розкрити зміст понять “відкрита економіка” та “автаркія”. Переваги 

відкритої 

економіки. 

26. Дайте визначення поняттям “транснаціональна корпорація”, 

афілійовані компанії, 

дочірнє підприємство, асоційоване підприємство, філія. 

27. Еволюція світової валютної системи. Охарактеризувати систему 

золотого стандарту. 

28. Показники відкритості економіки. 

29. Назвіть основні причини виникнення ТНК. 

30. Еволюція світової валютної системи. Охарактеризувати Бреттон-

Вудську валютну систему. 

31. Суспільний поділ праці і міжнародний поділ праці. 

32. Які сучасні концепції ТНК ви знаєте? Розкрийте їх зміст. 

33. Еволюція світової валютної системи. Охарактеризувати Ямайську 

валютну систему. 

34. Сутність міжнародної спеціалізації виробництва. 

35. Назвіть основні мотиви прямого закордонного інвестування ТНК. Які 

економічні 

детермінанти приймаючих країн ви знаєте? 

36. Що таке валютні ринки і які їх функції? 

37. Сутність міжнародного кооперування виробництва. 

38. Що таке портфельні інвестиції і які основні види цінних паперів, в які 

здійснюються 

портфельні інвестиції? 

39. Що таке операції “своп” та валютний арбітраж. Що таке опціон та його 

види? 

40. Групи країн у міжнародній економіці. 

41. Що таке світовий ринок позичкових капіталів та його структура? 

42. В чому відмінність форвардних валютних контрактів від ф’ючерсних? 

43. Розвинуті країни та їх роль у світовій економіці. 

44. Міжнародний кредит та його принципи і функції. 

45. Що таке міжнародні розрахунки, форми та особливості 

зовнішньоекономічних 

розрахунків. 

46. Спільні риси країн, що розвиваються. 

47. Класифікація форм міжнародного кредиту. 

48. Документарний акредитив. 

49. Сутність “периферійного капіталізму” у країнах, що розвиваються. 

50. Що показує індекс транснаціональності і як він розраховується ? 

51. Документарне інкасо. 
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52. Дві моделі “нових індустріальних країн”. 

53. Що таке трансфертні ціни та цілі їх застосування? 

54. Банківський переказ. Розрахунки за відкритим рахунком. 

55. Міжнародна економічна діяльність. 

56. Світовий ринок праці. 

57. Платіжний баланс країни та його структура. 

58. Форми міжнародної економічної діяльності 

59. Міжнародна міграція. Міжнародна міграція робочої сили та її причини. 

60. Фактори, що впливають на платіжний баланс. 

61. Міжнародна торгівля в системі МЕВ. Експорт, імпорт, торгівельне 

сальдо, 

торгівельний обіг. 

62. Направлення міжнародної міграції робочої сили. 

63. Міжнародна економічна інтеграція. Визначення та передумови 

інтеграції 

64. Теорії міжнародної торгівлі. Меркантилізм. 

65. Факторы, що впливають на міжнародну міграцію робочої сили . 

66. Цілі міжнародної економічної інтеграції. 

67. Теорія абсолютних переваг А. Сміта. 

68. Переваги, що отримують країни, які імпортують робочу силу. 

69. Типи інтеграційних об’єднань. 

70. Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо. 

71. Переваги країн, що експортують робочу силу. 

72. Охарактеризувати процеси, що ведуть до глобалізації. 

73. Теорія факторів виробництва Е. Хекшера, Б. Оліна. 

74. Класифікація форм міжнародної міграції робочої сили. 

75. Дати визначення поняттю глобалізація світової економіки та яки сфери 

світової 

економіки вона охоплює? 

76. Парадокс Леонт’єва. 

77. Основні передумови інтеграції України у сучасну світо господарську 

систему. 

78. Європейський союз. Етапи формування. 

79. Структура міжнародної торгівлі. 

80. Особливості, фактори та шляхи інтеграції України у світову 

господарську систему. 

81. В яких процесах виявляється сучасна глобалізація світової економіки? 

82. Інструменти торгової політики. Тарифні та нетарифні методи 

регулювання. 

83. Внутрішні фактори, що впливають інтеграційні процеси України. 

84.Як проявляється глобалізація на макроекономічному і 

мікроекономічному рівні? 

84. Особливості, структура і динаміка міжнародної торгівлі послугами. 

85. Роль зовнішньоекономічних факторів на інтеграційні процеси України. 

86. Які позитивні наслідки глобалізаційних процесів? Які загрози несуть 

глобалізаційні 

процеси. 

87. Види торгуємих послуг. Форми міжнародної торгівлі послугами. 

88. Формування інтеграційних пріоритетів України. 

89. Проблеми інтеграції України у світову економіку. 
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості викладання курсу буде надано 

по завершенню курсу. 
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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/
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СХЕМА КУРСУ 
 

Тиж

день 
Тема, план, короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття)* 

Література. 

Ресурси в інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконання 

1. 

Тема 1.Міжнародна економічна система 

. 

1. Сутність міжнародної економіки (МЕ) і міжнародних 

економічних відносин (МЕВ) та їх місце в світовій 

економічній системі. 

2..Зв’язок МЕ з інтернаціоналізацією та глобалізацією 

економіки. 

3..Предмет, об’єкти, суб’єкти, форми МЕ. 

4.Міжнародний поділ праці (МПП), його форми та фактори 

розвитку. 

5.Поняття і взаємозв’язок світової економіки (СЕ), 

світового ринку (СР), світового господарства (СГ). 

Предмет дисципліни «Міжнародна економіка». 

Міжнародна економічна система: сутність та структура. 

Міжнародні економічні відносини. Міжнародний поділ 

праці: сутність, форми та фактори. Основні форми 

міжнародних економічних відносин. 

 

 

Лекція 

Список основної літератури 

1.  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. 

2.  Міжнародні 

економічні відносини: 

підручник / За ред. А.П. 

Голікова, О.А. Довгаль. X. : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2014. 602 с. 

3.  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 

4.  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. 

Інтернет-ресурси  

1.  Офіційний сайт 

Верховної Ради України. 

2 год Згідно з 

розкладом 



2 
 

URL: 

http://www.portal.rada.gov.ua.  

2.  Офіційний сайт 

Державного агентства 

України з інвестицій та 

розвитку. URL:: 

http://in.ukrproject.gov.ua/.  

3.  Офіційний сайт 

Державної служби 

статистики України. URL:: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  

4.  Урядовий портал 

Кабінету Міністрів України 

[Електронний ресурс URL: 

www.kmu.gov.ua32 

5.  Національний банк 

України [Електронний 

ресурс]. 

URL:www.bank.gov.ua33. 

6.  Міністерство 

закордонних справ України 

[Електронний ресурс] URL:: 

www.mfa.gov.ua 

7.  Державна митна 

служба України 

[Електронний ресурс]. 

URL:www.customs.gov.ua 

 

Тема 2. Тема 1.Міжнародна економічна система 

Семінарське заняття №1:  

Питання:  

. 1. Міжнародна економічна система: сутність та структура. 

Предмет дисципліни «Міжнародна економіка». 
2Міжнародний поділ праці (МПП), як основа міжнародної 

економічної системи 
3. Основні форми міжнародних економічних відносин. 

4 Рівні МЕВ. 

5.Принципи МЕВ.  

 

Семінарське  заняття 

Список основної літератури 

1.  Міжнародна 

економіка: термінологічний 

словник [Текст] / А.О. 

Старостіна, 

2.  О.Л. Каніщенко, 

О.Ю. Кузьома та ін. / За заг. 

ред. А.О. Старостіної. К.: 

“НВП “Інтерсервіс”, 2017. 

250 с. 

3.  Міжнародні 

економічні відносини: 

підручник / За ред. А.П. 

Питання для 

самоконтролю 

знань,  

 

Дискусія 

 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

www.bank.gov.ua33


3 
 

 

 

 

Голікова, О.А. Довгаль. X. : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2014. 602 с. 

4.  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 

5.  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. 

Інтернет-ресурси  

1.  Офіційний сайт 

Верховної Ради України. 

URL: 

http://www.portal.rada.gov.ua.  

2.  Офіційний сайт 

Державного агентства 

України з інвестицій та 

розвитку. URL:: 

http://in.ukrproject.gov.ua/.  

3.  Офіційний сайт 

Державної служби 

статистики України. URL:: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  

4.  Урядовий портал 

Кабінету Міністрів України 

[Електронний ресурс URL: 

www.kmu.gov.ua32 

5.  Національний банк 

України [Електронний 
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ресурс]. 

URL:www.bank.gov.ua33. 

6.  Міністерство 

закордонних справ України 

[Електронний ресурс] URL:: 

www.mfa.gov.ua 

7.  Державна митна 

служба України 

[Електронний ресурс]. 

URL:www.customs.gov.ua 

 

2 

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність 

. Матеріальні основи руху міжнародної економіки і 

міжнародної економічної діяльності. Інтернаціоналізація 

виробництва – основні тенденції і характерні риси.  

Міжнародна економічна діяльність: сутність суб’єкти та 

форми. Сутність і мотивація міжнародного бізнесу. Суб'єкти 

міжнародного бізнесу. Експорт та імпорт товарів та послуг. 

Контрактні та коопераційні угоди. 

Міжнародне співробітництво та міжнародний бізнес 
1. Сутність і особливості міжнародної економічної діяльності  

1.1 Предмет, методи та завдання міжнародна економічна 

діяльність 

  1.2„. Сутність міжнародного бізнесу.  

13 Етапи розвитку міжнародного бізнесу 

1.4. Форми міжнародної економічної діяльності  

2 Суб'єкти міжнародних економічних операцій в Україні  

2.1. Критерії класифікації суб'єктів міжнародної економічної 

діяльності  

2.2. Суб'єкти міжнародної економічної діяльності на 

мікроекономічному рівні2 

2.3. Суб'єкти міжнародної економічної діяльності на 

макроекономічному рівні  

2.4. Суб'єкти наддержавного рівня регулювання міжнародної 

економічної діяльності  

 

Лекція 

Список основної літератури 

1.  Міжнародна 

економіка: термінологічний 

словник [Текст] / А.О. 

Старостіна, 

2.  О.Л. Каніщенко, 

О.Ю. Кузьома та ін. / За заг. 

ред. А.О. Старостіної. К.: 

“НВП “Інтерсервіс”, 2017. 

250 с. 

3.  Міжнародні 

економічні відносини: 

підручник / За ред. А.П. 

Голікова, О.А. Довгаль. X. : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2014. 602 с. 

4.  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 

5.  Міжнародні 

економічні відносини та 

зовнішньоекономічна 

діяльність / Навч. посібник. 

/Т.О. Зінчук, О.Д. Ковальчук, 

4год Згідно з 

розкладом 

www.bank.gov.ua33
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Н.М. Куцмус [та ін]; за ред. 

Зінчук Т.О. К.: “Центр 

учбової літератури”. 2017. 

512 с. 

 

Інтернет-ресурси 

1.  Офіційний сайт 

Верховної Ради України. 

URL: 

http://www.portal.rada.gov.ua.  

2.  Офіційний сайт 

Державного агентства 

України з інвестицій та 

розвитку. URL:: 

http://in.ukrproject.gov.ua/.  

3.  Офіційний сайт 

Державної служби 

статистики України. URL:: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  

4.  Урядовий портал 

Кабінету Міністрів України 

[Електронний ресурс URL: 

www.kmu.gov.ua32 

5.  Національний банк 

України [Електронний 

ресурс]. 

URL:www.bank.gov.ua33. 

Міністерство закордонних 

справ України [Електронний 

ресурс] URL:: 

www.mfa.gov.ua 

6.  Державна митна 

служба України 

[Електронний ресурс]. 

URL:www.customs.gov.ua 

 

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність 
Семінарське  заняття №2 

Питання:  

1Міжнародна економічна діяльність. 

Семінарське  заняття 

Список основної літератури 

1.  Міжнародна 

економіка: термінологічний 

словник [Текст] / А.О. 

Старостіна, 

Питання для 

самоконтролю 

знань, робота в 

малих групах 

Тестові 

завдання 

Згідно з 

розкладом 

www.bank.gov.ua33
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2.Основні риси розвитку та методологічна база дослідження 

міжнародної економічної діяльності 
3.Форми міжнародної економічної діяльності. 
4. Експорт та імпорт товарів та послуг. 

5. Контрактні та коопераційні угоди. 
6.Класифікація національних економік. 
7 Економічні інтереси та економічні закони сучасної 

міжнародної економічної діяльності 

 

 

2.  О.Л. Каніщенко, 

О.Ю. Кузьома та ін. / За заг. 

ред. А.О. Старостіної. К.: 

“НВП “Інтерсервіс”, 2017. 

250 с. 

3.  Міжнародні 

економічні відносини: 

підручник / За ред. А.П. 

Голікова, О.А. Довгаль. X. : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2014. 602 с. 

4.  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 

5.  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. 

Інтернет-ресурси  

1.  Офіційний сайт 

Верховної Ради України. 

URL: 

http://www.portal.rada.gov.ua.  

2.  Офіційний сайт 

Державного агентства 

України з інвестицій та 

розвитку. URL:: 

http://in.ukrproject.gov.ua/.  

3.  Офіційний сайт 

Державної служби 

2 год 



7 
 

статистики України. URL:: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  

4.  Урядовий портал 

Кабінету Міністрів України 

[Електронний ресурс URL: 

www.kmu.gov.ua32 

5.  Національний банк 

України [Електронний 

ресурс]. 

URL:www.bank.gov.ua33. 

Міністерство закордонних 

справ України [Електронний 

ресурс] URL:: 

www.mfa.gov.ua 

6.  Державна митна 

служба України 

[Електронний ресурс]. 

URL:www.customs.gov.ua 

3. 

Тема 3.Світовий ринок товарів і послуг 

Основні елементи світового ринку товарів і послуг. 

Показники міжнародної торгівлі. Форми сучасної 

міжнародної торгівлі. Міжнародна торгівля товарами. 

 Міжнародна торгівля послугами. Види і форми МТ. 

Зустрічна торгівля. Особливості розвитку 

зовнішньоторговельної політики держав. Протекціонізм і 

лібералізація торгівлі. Засоби зовнішньоторговельної 

політики. Регіональне торговельне співробітництво.  

1.  Сутнісна характеристика світового ринку 
2.  Класифікації товарів та послуг на світовому ринку 

3.  Механізм та форми міжнародної торгівлі 
4.  Основні методи міжнародної торгівлі 

5.  Види міжнародної торгової політики 

6.  Економічні інститути, що регулюють міжнародну 

торгову політику 

Лекція 

Список основної літератури 

1.  Міжнародна 

економіка: термінологічний 

словник [Текст] / А.О. 

Старостіна, 

2.  О.Л. Каніщенко, 

О.Ю. Кузьома та ін. / За заг. 

ред. А.О. Старостіної. К.: 

“НВП “Інтерсервіс”, 2017. 

250 с. 

3.  Міжнародні 

економічні відносини: 

підручник / За ред. А.П. 

Голікова, О.А. Довгаль. X. : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2014. 602 с. 

4.  Міжнародні 

економічні відносини : 

підручник / А.А. Мазаракі, 

Т.М. Мельник, Л.П. Кудирко 

та ін. ; за заг. ред. А.А. 

Мазаракі, Т.М. Мельник. : 

4 Згідно з 

розкладом 

www.bank.gov.ua33


8 
 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2017.612 с 

5.  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. 

Інтернет-ресурси  

1.  Офіційний сайт 

Верховної Ради України. 

URL: 

http://www.portal.rada.gov.ua.  

2.  Офіційний сайт 

Державного агентства 

України з інвестицій та 

розвитку. URL:: 

http://in.ukrproject.gov.ua/.  

3.  Офіційний сайт 

Державної служби 

статистики України. URL:: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  

4.  Урядовий портал 

Кабінету Міністрів України 

[Електронний ресурс URL: 

www.kmu.gov.ua32 

5.  Національний банк 

України [Електронний 

ресурс]. 

URL:www.bank.gov.ua33. 

Міністерство закордонних 

справ України [Електронний 

ресурс] URL:: 

www.mfa.gov.ua 

6.  Державна митна 

служба України 

[Електронний ресурс]. 

www.bank.gov.ua33
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URL:www.customs.gov.ua 

 

Тема 3.Світовий ринок товарів і послуг 
Семінарське  заняття №3 

Питання:  

1.  .Сутнісна характеристика світового ринку товарів 

та послуг 

2.  .Класифікації товарів та послуг на світовому 

ринку. 

3.  ..Міжнародна торгівля як форма  міжнародних 

економічних відносин. 

4.  . Види міжнародної торгівлі.  

 торгівля товарами та послугами. 

 традиційна торгівля, торгівля у межах 

кооперації, зустрічна торгівля.  

 торгівля науково-технічною продукцією та 

послугами 

5.  .Механізм та форми міжнародної торгівлі 

6.  .Основні методи міжнародної торгівлі. 

 торгівля напряму та через посередників. 

 біржова торгівля, 

 міжнародні аукціони та тендери.  

7.Значення світового ринку послуг, передумови його 

формування   
8.Особливості та тенденції розвитку міжнародної торгівлі 

послугами 

9.Туристичні послуги на світовому ринку.  

10..Франчайзинг у системі міжнародних послуг 

11..Роль СОТ у міждержавному регулюванні торгівлі 

послугами. 

Семінарське  заняття 

Список основної літератури 

1.  Світове 

господарство і міжнародні 

економічні відносини: 

навчальний посібник 

[Електронний ресурс] / С. В. 

Бестужева, В. О. Козуб, Н. В. 

Проскурніна, В. А. Вовк, Ю. 

Б. Доброскок. Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2020. 166 с. 

2.  Стройко Т.В. 

Міжнародні організації: 

навчальний посібник/ Т. В. 

Стройко. - К.: Кондор-

Видавництво, 2016. - 249 с. 

3.  Рокоча В.В. 

Міжнародний менеджмент: 

навчальний посібник/ В. В. 

Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. 

Терехов. - К.: Університет 

економіки та права "КРОК", 

2016. - 172 с. 

4.  Рокоча В.В. 

Геоекономіка та глобальні 

стратегії українського 

бізнесу (антикризовий 

аспект): навчальний 

посібник/ В. В. Рокоча, Б. М. 

Одягайло, В. І. Терехов. - К.: 

Університет економіки та 

права "КРОК", 2017. - 352 с. 

 

 

 

Питання для 

самоконтролю 

знань, робота в 

малих групах 

Тестові 

завдання 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

4 

Тема 4.Світовий фінансовий ринок 
Характеристика світової фінансової системи. 

Міжнародні фінансові потоки. Світовий фінансовий ринок. 

Розвиток світової фінансової системи. Міжнародний ринок 

цінних паперів, титулів власності, облігацій, фінансових 

Лекція 

Інтернет-ресурси  

 

1.  Офіційний сайт 

Верховної Ради України. 

URL: 

http://www.portal.rada.gov.ua.  

4 Згідно з 

розкладом 
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деривативів. 

1.  Міжнародні фінансові організації. 
2.  Сутність, передумови створення та принципи 

світового фінансового ринку 
3.  .Функції та структура світового фінансового 

ринку 

4.  Класифікація суб’єктів світових фінансових 

ринків 

2.  Офіційний сайт 

Державного агентства 

України з інвестицій та 

розвитку. URL:: 

http://in.ukrproject.gov.ua/.  

3.  Офіційний сайт 

Державної служби 

статистики України. URL:: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  

4.  Урядовий портал 

Кабінету Міністрів України 

[Електронний ресурс URL: 

www.kmu.gov.ua32 

5.  Національний банк 

України [Електронний 

ресурс]. 

URL:www.bank.gov.ua33. 

Міністерство закордонних 

справ України [Електронний 

ресурс] URL:: 

www.mfa.gov.ua 

6.  Державна митна 

служба України 

[Електронний ресурс]. 

URL:www.customs.gov.ua 

 

Тема 4.Світовий фінансовий ринок 
Семінарське  заняття №4 

Питання:  

1.  Сутність, передумови створення та принципи 

світового фінансового ринку.  

2.  Функції та структура світового фінансового 

ринку. 

3.  Класифікація суб’єктів світових фінансових ринків . 

4.  Особливості глобалізації світового фінансового ринку. 

5.  Проблема заборгованості і можливі шляхи її 

розв'язання. 

6.  Міжнародні організації з регулювання валютно-

кредитних відносин 

Семінарське  заняття 

Список основної літератури 

1.  Світове 

господарство і міжнародні 

економічні відносини: 

навчальний посібник 

[Електронний ресурс] / С. В. 

Бестужева, В. О. Козуб, Н. В. 

Проскурніна, В. А. Вовк, Ю. 

Б. Доброскок. Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2020. 166 с. 

2.  Стройко Т.В. 

Міжнародні організації: 

навчальний посібник/ Т. В. 

Стройко. - К.: Кондор-

Видавництво, 2016. - 249 с. 

Питання для 

самоконтролю 

знань, робота в 

малих групах 

Тестові 

завдання 

2 год 

 

www.bank.gov.ua33


11 
 

 

 

3.  Рокоча В.В. 

Міжнародний менеджмент: 

навчальний посібник/ В. В. 

Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. 

Терехов. - К.: Університет 

економіки та права "КРОК", 

2016. - 172 с. 

4.  Рокоча В.В. 

Геоекономіка та глобальні 

стратегії українського 

бізнесу (антикризовий 

аспект): навчальний 

посібник/ В. В. Рокоча, Б. М. 

Одягайло, В. І. Терехов. - К.: 

Університет економіки та 

права "КРОК", 2017. - 352 с. 

Інтернет-ресурси  

1.  Офіційний сайт 

Верховної Ради України. 

URL: 

http://www.portal.rada.gov.ua.  

2.  Офіційний сайт 

Державного агентства 

України з інвестицій та 

розвитку. URL:: 

http://in.ukrproject.gov.ua/.  

3.  Офіційний сайт 

Державної служби 

статистики України. URL:: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  

4.  Урядовий портал 

Кабінету Міністрів України 

[Електронний ресурс URL: 

www.kmu.gov.ua32 

5.  Національний банк 

України [Електронний 

ресурс]. 

URL:www.bank.gov.ua33. 

Міністерство закордонних 

справ України [Електронний 

www.bank.gov.ua33


12 
 

ресурс] URL:: 

www.mfa.gov.ua 

6.  Державна митна 

служба України 

[Електронний ресурс]. 

URL:www.customs.gov.ua 

5. 

Тема 5. Світова валютна система 
Структура сучасної валютної системи. Національна, 

міжнародна (регіональна) та світова валютна системи. 

Основні елементи національної валютної системи. Основні 

елементи світової валютної системи. Поняття валюти та її 

види. Конвертованість валюти. Валютний паритет і 

валютний курс. Режим курсу валюти. Міжнародна валютна 

ліквідність. 
 

1.  Суть та взаємозв’язки національних, міжнародних та 

світової валютних систем 

2.  Етапи еволюції світової валютної системи 

3.  Характеристика Європейської валютної системи 

4.  Міжнародна система організації валютних ринків 
5.  Поняття, класифікація та характеристика валютних 

операцій 
 

Лекція 

Список основної літератури 

1.  Світове 

господарство і міжнародні 

економічні відносини: 

навчальний посібник 

[Електронний ресурс] / С. В. 

Бестужева, В. О. Козуб, Н. В. 

Проскурніна, В. А. Вовк, Ю. 

Б. Доброскок. Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2020. 166 с. 

2.  Стройко Т.В. 

Міжнародні організації: 

навчальний посібник/ Т. В. 

Стройко. - К.: Кондор-

Видавництво, 2016. - 249 с. 

3.  Рокоча В.В. 

Міжнародний менеджмент: 

навчальний посібник/ В. В. 

Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. 

Терехов. - К.: Університет 

економіки та права "КРОК", 

2016. - 172 с. 

4.  Рокоча В.В. 

Геоекономіка та глобальні 

стратегії українського 

бізнесу (антикризовий 

аспект): навчальний 

посібник/ В. В. Рокоча, Б. М. 

Одягайло, В. І. Терехов. - К.: 

Університет економіки та 

права "КРОК", 2017. - 352 с. 

Інтернет-ресурси  

1.  Офіційний сайт 

Верховної Ради України. 

4 Згідно з 

розкладом 
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URL: 

http://www.portal.rada.gov.ua.  

2.  Офіційний сайт 

Державного агентства 

України з інвестицій та 

розвитку. URL:: 

http://in.ukrproject.gov.ua/.  

3.  Офіційний сайт 

Державної служби 

статистики України. URL:: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  

4.  Урядовий портал 

Кабінету Міністрів України 

[Електронний ресурс URL: 

www.kmu.gov.ua32 

5.  Національний банк 

України [Електронний 

ресурс]. 

URL:www.bank.gov.ua33. 

Міністерство закордонних 

справ України [Електронний 

ресурс] URL:: 

www.mfa.gov.ua 

6.  Державна митна 

служба України 

[Електронний ресурс]. 

URL:www.customs.gov.ua 

 

Тема 5. Світова валютна система 
Семінарське  заняття №5 

Питання:  

1.Поняття валюти й її види.  

2. Еволюція світової валютної системи. 

3.Механізм міжнародних розрахунків 

4.Структура і інструменти сучасного валютного ринку. 

4.Міжнародні валютні системи.  

5.Паризька та Генуезька валютні системи 

Семінарське  заняття 

Список основної літератури 

1.  Світове 

господарство і міжнародні 

економічні відносини: 

навчальний посібник 

[Електронний ресурс] / С. В. 

Бестужева, В. О. Козуб, Н. В. 

Проскурніна, В. А. Вовк, Ю. 

Б. Доброскок. Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2020. 166 с. 

2.  Стройко Т.В. 

Міжнародні організації: 

навчальний посібник/ Т. В. 

Питання для 

самоконтролю 

знань, робота в 

малих групах 

Тестові 

завдання 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

www.bank.gov.ua33
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Стройко. - К.: Кондор-

Видавництво, 2016. - 249 с. 

3.  Рокоча В.В. 

Міжнародний менеджмент: 

навчальний посібник/ В. В. 

Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. 

Терехов. - К.: Університет 

економіки та права "КРОК", 

2016. - 172 с. 

4.  Рокоча В.В. 

Геоекономіка та глобальні 

стратегії українського 

бізнесу (антикризовий 

аспект): навчальний 

посібник/ В. В. Рокоча, Б. М. 

Одягайло, В. І. Терехов. - К.: 

Університет економіки та 

права "КРОК", 2017. - 352 с. 

Інтернет-ресурси  

1.  Офіційний сайт 

Верховної Ради України. 

URL: 

http://www.portal.rada.gov.ua.  

2.  Офіційний сайт 

Державного агентства 

України з інвестицій та 

розвитку. URL:: 

http://in.ukrproject.gov.ua/.  

3.  Офіційний сайт 

Державної служби 

статистики України. URL:: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  

4.  Урядовий портал 

Кабінету Міністрів України 

[Електронний ресурс URL: 

www.kmu.gov.ua32 

5.  Національний банк 

України [Електронний 

ресурс]. 

URL:www.bank.gov.ua33.6 

www.bank.gov.ua33
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Міністерство закордонних 

справ України [Електронний 

ресурс] URL:: 

www.mfa.gov.ua 

7Державна митна служба 

України [Електронний 

ресурс]. 

URL:www.customs.gov.ua 

6 

Тема 6.Міжнародний кредит 

Міжнародний кредит та його функції в сучасній 

економіці. Принципи міжнародного кредиту. Фактори 

розвитку міжнародного кредитних відносин. Форми 

міжнародного кредитування. Єврокредити. Лізинг. 

Факторинг. Форфейтинг. Міжнародні кредитно-фінансові 

інститути та їх діяльність. Проблема зовнішньої 

заборгованості. Україна в міжнародних кредитних 

відносинах.  

1.  Сутність та функції міжнародного кредиту 

2.  Загальна характеристика кредитів у зовнішній торгівлі 

3.  Особливості формування і розвиток світового ринку 

позичкових капіталів 

 Лекція 

Список основної 

літератури 

1.  Міжнародна 

економіка: термінологічний 

словник [Текст] / А.О. 

Старостіна, 

2.  О.Л. Каніщенко, 

О.Ю. Кузьома та ін. / За заг. 

ред. А.О. Старостіної. К.: 

“НВП “Інтерсервіс”, 2017. 

250 с. 

3.  Міжнародні 

економічні відносини: 

підручник / За ред. А.П. 

Голікова, О.А. Довгаль. X. : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2014. 602 с. 

4.  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 

5.  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 

2 Згідно з 

розкладом 
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учбової літератури”. 2017. 

512 с. 

6.  Інтернет-ресурси  

1.  Офіційний сайт 

Верховної Ради України. 

URL: 

http://www.portal.rada.gov.ua.  

2.  Офіційний сайт 

Державного агентства 

України з інвестицій та 

розвитку. URL:: 

http://in.ukrproject.gov.ua/.  

3.  Офіційний сайт 

Державної служби 

статистики України. URL:: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  

4.  Урядовий портал 

Кабінету Міністрів України 

[Електронний ресурс URL: 

www.kmu.gov.ua32 

5.  Національний банк 

України [Електронний 

ресурс]. 

URL:www.bank.gov.ua33. 

Міністерство закордонних 

справ України [Електронний 

ресурс] URL:: 

www.mfa.gov.ua 

6.  Державна митна 

служба України 

[Електронний ресурс]. 

URL:www.customs.gov.ua 

7 

Тема 7.Міжнародна трудова міграція 
Сутність і види міжнародної трудової міграції. 

Етапи розвитку міжнародної міграції трудових ресурсів. 

Напрямки міграції робочої сили. Особливості формування 

та розвитку світового ринку праці. Види міграції. 

Економічні та соціальні наслідки міжнародної трудової 

імміграції та еміграції. Регулювання міжнародних 

Лекція 

Список основної 

літератури 

1.  Міжнародна 

економіка: термінологічний 

словник [Текст] / А.О. 

Старостіна, 

2.  О.Л. Каніщенко, 

О.Ю. Кузьома та ін. / За заг. 

4 Згідно з 

розкладом 

www.bank.gov.ua33
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міграційних процесів. 

1.  Сутність, структура та особливості формування 

світового ринку праці 

2.  Сутність, класифікація та особливості міжнародних 

міграційних процесів 

3.  Напрямки та наслідки міжнародної міграції робочої 

сили 
4.  Регулювання міжнародних міграційних процесів 

5.  Інтеграція України в міждержавний обмін робочою силою 

ред. А.О. Старостіної. К.: 

“НВП “Інтерсервіс”, 2017. 

250 с. 

3.  Міжнародні 

економічні відносини: 

підручник / За ред. А.П. 

Голікова, О.А. Довгаль. X. : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2014. 602 с. 

4.  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 

5.  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. 

Інтернет-ресурси  

1.  Офіційний сайт 

Верховної Ради України. 

URL: 

http://www.portal.rada.gov.ua.  

2.  Офіційний сайт 

Державного агентства 

України з інвестицій та 

розвитку. URL:: 

http://in.ukrproject.gov.ua/.  

3.  Офіційний сайт 

Державної служби 

статистики України. URL:: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  
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4.  Урядовий портал 

Кабінету Міністрів України 

[Електронний ресурс URL: 

www.kmu.gov.ua32 

5.  Національний банк 

України [Електронний 

ресурс]. 

URL:www.bank.gov.ua33. 

Міністерство закордонних 

справ України [Електронний 

ресурс] URL:: 

www.mfa.gov.ua 

6.  Державна митна 

служба України 

[Електронний ресурс]. 

URL:www.customs.gov.ua 

 

Тема 7.Міжнародна трудова міграція 
Семінарське  заняття №6 

Питання:  

1.  Історія та особливості сучасного світового ринку 

праці 

2.  Причини міжнародної міграції робочої сили. 

Сутність і види міжнародної трудової міграції. 

3.  Етапи розвитку міжнародної міграції трудових 

ресурсів. 

4.  .Особливості формування та розвитку світового 

ринку праці. 

5.  Регулювання міжнародних міграційних процесів. 

6.  Види міграції. 
7.  .Сутність, класифікація та особливості 

міжнародних міграційних процесів 

8.  Напрямки та наслідки міжнародної міграції 

робочої сили  

9.  Інтеграція України в міждержавний обмін 

робочою силою 

 

Семінарське  заняття 

Список основної 

літератури 

1.  Міжнародна 

економіка: термінологічний 

словник [Текст] / А.О. 

Старостіна, 

2.  О.Л. Каніщенко, 

О.Ю. Кузьома та ін. / За заг. 

ред. А.О. Старостіної. К.: 

“НВП “Інтерсервіс”, 2017. 

250 с. 

3.  Міжнародні 

економічні відносини: 

підручник / За ред. А.П. 

Голікова, О.А. Довгаль. X. : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2014. 602 с. 

4.  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, 

Питання для 

самоконтролю 

знань, робота в 

малих групах 

Тестові 

завдання 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

www.bank.gov.ua33
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 2017.612 с 

5.  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. 

Інтернет-ресурси  

1.  Офіційний сайт 

Верховної Ради України. 

URL: 

http://www.portal.rada.gov.ua.  

2.  Офіційний сайт 

Державного агентства 

України з інвестицій та 

розвитку. URL:: 

http://in.ukrproject.gov.ua/.  

3.  Офіційний сайт 

Державної служби 

статистики України. URL:: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  

4.  Урядовий портал 

Кабінету Міністрів України 

[Електронний ресурс URL: 

www.kmu.gov.ua32 

5.  Національний банк 

України [Електронний 

ресурс]. 

URL:www.bank.gov.ua33.6 

Міністерство закордонних 

справ України [Електронний 

ресурс] URL:: 

www.mfa.gov.ua 

7Державна митна служба 

України [Електронний 

ресурс]. 

URL:www.customs.gov.ua 

www.bank.gov.ua33
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8 

 

Тема 10.Міжнародна регіональна інтеграція 

Інтеграція як відносини і як процес. Фактори розвитку 

міжнародної економічної інтеграції. Форми та особливості 

регіональної економічної інтеграції. Проблеми і 

перспективи світової (глобальної) інтеграції. Європейські 

інтеграційні процеси. Європейський Союз. Інтеграція 

східноєвропейських країн. Чорноморське економічне 

співробітництво. Потенціал і особливості 

загальноєвропейської економічної інтеграції. 

1.  Особливості, структура та форми міжнародної 

економічної інтеграції 
2.  Обґрунтування необхідності та порядок створення 

вільних економічних зон 

3.  Основні риси регіональної економічної інтеграції 

4.  Шляхи розвитку інтеграційних процесів у регіонах 

світу 

 
 

Лекція 

 

Список основної 

літератури 

1.  Міжнародна 

економіка: термінологічний 

словник [Текст] / А.О. 

Старостіна, 

2.  О.Л. Каніщенко, 

О.Ю. Кузьома та ін. / За заг. 

ред. А.О. Старостіної. К.: 

“НВП “Інтерсервіс”, 2017. 

250 с. 

3.  Міжнародні 

економічні відносини: 

підручник / За ред. А.П. 

Голікова, О.А. Довгаль. X. : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2014. 602 с. 

4.  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 

5.  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. 

Інтернет-ресурси  

1.  Офіційний сайт 

Верховної Ради України. 

URL: 

http://www.portal.rada.gov.ua.  

4 Згідно з 

розкладом 
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2.  Офіційний сайт 

Державного агентства 

України з інвестицій та 

розвитку. URL:: 

http://in.ukrproject.gov.ua/.  

3.  Офіційний сайт 

Державної служби 

статистики України. URL:: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  

4.  Урядовий портал 

Кабінету Міністрів України 

[Електронний ресурс URL: 

www.kmu.gov.ua32 

5.  Національний банк 

України [Електронний 

ресурс]. 

URL:www.bank.gov.ua33.6 

Міністерство закордонних 

справ України [Електронний 

ресурс] URL:: 

www.mfa.gov.ua 

7Державна митна служба 

України [Електронний 

ресурс]. 

URL:www.customs.gov.ua 

 

Тема 10.Міжнародна регіональна інтеграція 
Семінарське  заняття №7 

Питання:  

1.  Особливості, структура та форми міжнародної 

економічної інтеграції 

2.  Обґрунтування необхідності та порядок створення 

вільних економічних зон 

3.  Шляхи розвитку інтеграційних процесів у 

регіонах світу 

4.  .Основні риси регіональної економічної інтеграції 

5.  Європейський Союз. Інтеграція 

східноєвропейських країн. 

6.  Північноамериканська економічна інтеграція. 

Семінарське  заняття 

Список основної 

літератури 

1.  Міжнародна 

економіка: термінологічний 

словник [Текст] / А.О. 

Старостіна, 

2.  О.Л. Каніщенко, 

О.Ю. Кузьома та ін. / За заг. 

ред. А.О. Старостіної. К.: 

“НВП “Інтерсервіс”, 2017. 

250 с. 

3.  Міжнародні 

економічні відносини: 

підручник / За ред. А.П. 

Голікова, О.А. Довгаль. X. : 

Питання для 

самоконтролю 

знань, робота в 

малих групах 

Тестові 

завдання 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

www.bank.gov.ua33
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Зона вільної торгівлі «США—Канада». 

7.  Україна в світових інтеграційних процесах. 

8.  .Потенціал і особливості загальноєвропейської 

економічної інтеграції 

 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2014. 602 с. 

4.  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 

5.  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. 

Інтернет-ресурси  

1.  Офіційний сайт 

Верховної Ради України. 

URL: 

http://www.portal.rada.gov.ua.  

2.  Офіційний сайт 

Державного агентства 

України з інвестицій та 

розвитку. URL:: 

http://in.ukrproject.gov.ua/.  

3.  Офіційний сайт 

Державної служби 

статистики України. URL:: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  

4.  Урядовий портал 

Кабінету Міністрів України 

[Електронний ресурс URL: 

www.kmu.gov.ua32 

5.  Національний банк 

України [Електронний 

ресурс]. 
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URL:www.bank.gov.ua33.6 

Міністерство закордонних 

справ України [Електронний 

ресурс] URL:: 

www.mfa.gov.ua 

6.  7Державна митна 

служба України 

[Електронний ресурс]. 

URL:www.customs.gov.ua 

9 

Тема 11. Інтеграція України у світову економіку 

Об’єктивна необхідність інтеграції України у 

світове господарство. Об’єктивні можливості інтеграції 

України у світову економіку. Основні напрямки, форми, 

суб’єкти зовнішньоекономічних відносин України. Роль 

економічної реформи в інтеграції України у 

світову економічну систему. Напрямки адаптації України 

до міжнародного поділу праці. 

1.  Передумови, особливості і чинники інтеграції України 

у сучасну світогосподарську систему 

2.  Пріоритети та основні напрями євроінтеграційної 

політики України 

3.  Інтеграція України до ЄС через транскордонне 

співробітництво 
 

Лекція 

Список основної 

літератури 

1.  Господарство і 

міжнародні економічні 

відносини: навчальний 

посібник [Електронний 

ресурс] / С. В. Бестужева, В. 

О. Козуб, Н. В. Проскурніна, 

В. А. Вовк, Ю. Б. Доброскок. 

Харків : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2020. 166 с. 

2.  Стройко Т.В. 

Міжнародні організації: 

навчальний посібник/ Т. В. 

Стройко. - К.: Кондор-

Видавництво, 2016. - 249 с. 

3.  Рокоча В.В. 

Міжнародний менеджмент: 

навчальний посібник/ В. В. 

Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. 

Терехов. - К.: Університет 

економіки та права "КРОК", 

2016. - 172 с. 

4.  Рокоча В.В. 

Геоекономіка та глобальні 

стратегії українського 

бізнесу (антикризовий 

аспект): навчальний 

посібник/ В. В. Рокоча, Б. М. 

Одягайло, В. І. Терехов. - К.: 

Університет економіки та 

2 Згідно з 

розкладом 

www.bank.gov.ua33
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права "КРОК", 2017. - 352 с. 

Інтернет-ресурси  

1.  Офіційний сайт 

Верховної Ради України. 

URL: 

http://www.portal.rada.gov.ua.  

2.  Офіційний сайт 

Державного агентства 

України з інвестицій та 

розвитку. URL:: 

http://in.ukrproject.gov.ua/.  

3.  Офіційний сайт 

Державної служби 

статистики України. URL:: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  

4.  Урядовий портал 

Кабінету Міністрів України 

[Електронний ресурс URL: 

www.kmu.gov.ua32 

5.  Національний банк 

України [Електронний 

ресурс]. 

URL:www.bank.gov.ua33.6 

Міністерство закордонних 

справ України [Електронний 

ресурс] URL:: 

www.mfa.gov.ua 

6.  7Державна митна 

служба України 

[Електронний ресурс]. 

URL:www.customs.gov.ua 

10 

Заліковий модуль 

Залік по модулю 

Список основної літератури 

Перелік питань для 

підсумкового контролю 

Засоби діагностики знань та 

умінь  студентів з навчальної 

дисципліни  

 

Тестові 

завдання 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

 
 

www.bank.gov.ua33

