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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» 

1. Опис дисципліни «Міжнародна економіка» 
Дисципліна 

«Міжнародна 

економіка» 

Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-професійна програма, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань – 07 Управління та 

адміністрування 

Статус дисципліни блок 

обов’язкових дисциплін, 

цикл професійної підготовки 

Мова навчання 

українська 

Кількість залікових 

модулів – 4 

Спеціальність – 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування 

 

Рік підготовки:  

денна – перший 

заочна – перший 

Семестр: 

денна – другий 

заочна – другий 

Кількість змістових 

модулів – 2 

Освітньо-професійна програма – 

Митна та податкова справа 

 

 

Лекції: 

денна – 30 год. 

заочна – 8 год. 

Практичні заняття: 

денна – 30 год.  

заочна – 4 год. 

Загальна кількість 

годин –150 год.  

Ступінь вищої освіти – бакалавр Самостійна робота: 

денна – 78 год. 

заочна – 138 год. 

Тренінг, КПІЗ: 

денна – 8 год. 

Індивідуальна робота: 

денна – 4 год. 

Тижневих годин – 10 

год., з них аудиторних 

– 4 год. 

 Вид підсумкового контролю 

– екзамен. 

 

2. Мета і завдання вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» є вивчення 

студентами сутності і тенденцій інтернаціоналізації економіки, форм, методів 

економічної діяльності, принципів і середовища її розвитку, практики здійснення і 

механізмів регулювання, набуття вміння аналізувати й оцінювати світогосподарські 

явища і процеси у контексті національних інтересів України.  

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни.  

В результаті вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» студенти повинні 

знати: 

• теоретичні основи функціонування відносин і взаємозв'язків у світовій 

економіці; 

• основні тенденції на світових ринках; 

• фактори, що впливають на формування економічної політики держави; 



• механізми та методи регулювання міжнародної економічної взаємодії на 

державному та наднаціональному рівнях. 

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни:  

• здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні 

явища;  

• розуміння особливостей функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури. 

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни: 

Вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» базується на знаннях з 

природничих та суспільних наук та є основою для вивчення економічних дисциплін. 

 

2.5. Програмні результати навчання:  

• знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем; 

• визначати особливості функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. МІЖНАРОДНА МОБІЛЬНІСТЬ ФАКТОРІВ 

ВИРОБНИЦТВА ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВИХ 

РИНКІВ. 

Тема 1. Міжнародна економічна система. 

Економічний зміст міжнародної економіки. Формування системи міжнародних 

економічних відносин. Елементи системи міжнародних економічних відносин. Суть 

та характерні особливості сучасного розвитку світового господарства. 

 

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність. 

Суть та види міжнародної економічної діяльності. Регулювання міжнародної 

економічної діяльності. Середовище міжнародних економічних відносин. 

Класифікація країн в міжнародній економіці. 

 

Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг. 

Світовий ринок: його сутність, особливості формування та сучасні тенденції 

його розвитку. Теорії міжнародної торгівлі. Суть та особливості міжнародної 

торгівлі. Міжнародна торгівля товарами та її форми. Міжнародна торгівля 

послугами: особливості та їх класифікація. Зовнішньоторговельна політика: суть та 

види. Тарифне регулювання міжнародної торгівлі. Нетарифне регулювання 

міжнародної торгівлі. 

 

Тема 4. Світовий фінансовий ринок. 

Суть, причини та форми міжнародного руху капіталу. Передумови формування 

та розвитку світового фінансового ринку. Суть, функції та структура світового 

(глобального) фінансового ринку. Євроринок: суть та його складові. 

 

Тема 5. Прямі інвестиції та міжнародне виробництво. 

Суть та мотиви залучення ПII. Теорії прямих іноземних інвестицій. Економічні 

ефекти від експорту/імпорту ПІІ. Діяльність ТНК у міжнародному бізнесі. 

 

Тема 6. Міжнародний кредит. 

Суть, функції та характерні ознаки міжнародного кредиту. форми та види 

міжнародного кредитування. Інституційне забезпечення міжнародного 

кредитування. Проблема заборгованості та можливі шляхи її розв’язання. 

 

Тема 7. Світовий ринок праці. 

Сутність, структура та основні риси світового ринку праці. Основні світові 

ринки робочої сили. 

 

Тема 8. Міжнародна трудова міграція. 

Суть, причини та класифікація міграційних процесів за основними ознаками. 

Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили. Регулювання 

міжнародних міграційних процесів. 

 

 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ У СВІТОВІЙ 

ЕКОНОМІЦІ ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ. 

 

Тема 9. Світова валютна система. 

Суть міжнародних валютних відносин. Поняття валюти та її види. 

Конвертованість валюти. Валютний паритет та валютний курс. Еволюція світової 

валютної системи. Валютні ринки та основні валютні операції. Валютна політика 

держави. 

 

Тема 10. Міжнародні розрахунки.  

Поняття міжнародних розрахунків. Форми міжнародних розрахунків та їх 

порівняльна характеристика. 

 

Тема 11. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага. 

Структура і методологія складання платіжного балансу. Фактори, що 

впливають на платіжний баланс. Напрямки оптимізації платіжного балансу. 

 

Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція. 

Суть, передумови та цілі економічної інтеграції. Етапи економічної інтеграції. 

Статичні та динамічні ефекти економічної інтеграції. Регіональні інтеграційні 

об'єднання. 

 

Тема 13. Глобалізація економічного розвитку. 

Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового 

господарства. Фінансова глобалізація. Глобальні проблеми: причини виникнення та 

шляхи вирішення. Міжнародне регулювання глобальних проблем. 

 

Тема 14. Інтеграція України у світову економіку. 

Регіональні угоди про вільну торгівлю за участю України: можливості та 

ризики. Еволюційні підходи щодо підписання Україною Угоди про асоціацію з 

країнами ЄС. Торговельна політика України в контексті європейської інтеграції. 

Процес лібералізації візового режиму між Україною та країнами ЄС. 

 



4. Структура залікового кредиту з дисципліни «Міжнародна економіка» 

денна форма навчання 

Тема 

Години 

Контрольні 

заходи Лекції 

Прак- 

тичні 

заняття 

СРС ІРС 
Тренінг, 

КПІЗ 

Змістовий модуль 1. Міжнародна мобільність факторів виробництва та основні 

тенденції розвитку світових ринків 

Тема 1. Міжнародна 

економічна система 

2 2 5 

2 4 
Поточне 

опитування 

Тема 2. Міжнародна 

економічна діяльність 

2 2 5 

Тема 3. Світовий ринок товарів 

і послуг. 

2 2 5 

Тема 4. Світовий фінансовий 

ринок. 

4 4 5 

Тема 5. Прямі інвестиції та 

міжнародне виробництво. 

2 2 5 

Тема 6. Міжнародний кредит 2 2 5 

Тема 7. Світовий ринок праці 2 2 5 

Тема 8. Міжнародна трудова 

міграція 

2 2 5 

Змістовий модуль 2. Функціональні зв’язки у світовій економіці та місце України 

Тема 9. Світова валютна 

система 

2 2 6 

2 4 
Поточне 

опитування 

Тема 10. Міжнародні 

розрахунки 

2 2 6 

Тема 11. Платіжний баланс та 

макроекономічна рівновага. 

2 2 6 

Тема 12. Міжнародна 

регіональна інтеграція 

2 2 6 

Тема 13. Глобалізація 

економічного розвитку 

2 2 6 

Тема 14. Інтеграція України у 

світову економіку 

2 2 8 

Всього 30 30 78 4 8  

 

 

 



заочна форма навчання 

 Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

СРС 

Змістовий модуль 1. Міжнародна мобільність факторів виробництва та основні 

тенденції розвитку світових ринків 

Тема 1. Міжнародна економічна система 

4 2 

10 

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність 10 

Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг. 10 

Тема 4. Світовий фінансовий ринок. 10 

Тема 5. Прямі інвестиції та міжнародне 

виробництво. 

10 

Тема 6. Міжнародний кредит 10 

Тема 7. Світовий ринок праці 10 

Тема 8. Міжнародна трудова міграція 10 

Змістовий модуль 2. Функціональні зв’язки у світовій економіці та місце України 

Тема 9. Світова валютна система 

4 2 

10 

Тема 10. Міжнародні розрахунки 10 

Тема 11. Платіжний баланс та макроекономічна 

рівновага. 

10 

Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція 10 

Тема 13. Глобалізація економічного розвитку 10 

Тема 14. Інтеграція України у світову економіку 8 

Всього 8 4 138 

 

 

 

5. Тематика практичних занять з дисципліни «Міжнародна економіка» 

 

Денна форма 

Змістовий модуль 1. Міжнародна мобільність факторів виробництва та 

основні тенденції розвитку світових ринків 

 

Практичне заняття № 1. 

Тема 1. Міжнародна економічна система. 

Мета практичного заняття: знати суть, структуру та форми міжнародних 

економічних відносин. 

Питання для обговорення: 

1. Сутність та структура міжнародної економічної системи.  

2. Система світового господарства, його елементи.  

3. Взаємозв'язок та взаємодія світового господарства та національних 

економік.  

4. Дія закону вартості та його вплив на формування світогосподарських 

зв’язків.  

5. Міжнародний розподіл факторів виробництва, їх мобільність.  

6. Поняття інтернаціоналізації господарського життя.  

7. Етапи розвитку міжнародної економіки.  

8. Структура міжнародної економіки. 

 



Практичне заняття № 2. 

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність. 

Мета практичного заняття: розуміти суть та види міжнародної економічної 

діяльності й підходи до класифікації країн в міжнародній економіці. 

Питання для обговорення: 

1. Суть та види міжнародної економічної діяльності.  

2. Регулювання міжнародної економічної діяльності.  

3. Середовище міжнародних економічних відносин.  

4. Функціональні взаємозв'язки у міжнародній економіці.  

5. Класифікація країн в міжнародній економіці. 

 

Практичне заняття № 3. 

Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг. 

Мета практичного заняття: знати особливості формування та регулювання 

світового ринку товарів й послуг, розуміти сутність та принципи розвитку 

міжнародної торгівлі між країнами. 

Питання для обговорення: 

1. Структура та динаміка міжнародної торгівлі товарами. Світовий ринок 

товарів: його складові, функціонування та ціноутворення. 

2. Теорії міжнародної торгівлі. 

3. Вплив міжнародної торгівлі на виробництво, споживання та добробут 

суспільства в цілому. 

4. Розподіл виграшу від торгівлі між країнами та всередині країни. 

5. Основні види операцій та торгівельний баланс. 

6. Міжнародна торгівля послугами: суть та форми. 

7. Міжнародне та державне регулювання торгівлі послугами. 

 

Практичне заняття № 4, 5. 

Тема 4. Світовий фінансовий ринок. 

Мета практичного заняття: розуміти суть та структуру світового ринку 

фінансових послуг, їх сегментацію. 

Питання для обговорення: 

1. Світовий фінансовий ринок: суть та структура. 

2. Міжнародний ринок боргових зобов’язань. 

3. Міжнародний ринок титулів власності. 

4. Міжнародний ринок фінансових деривативів. 

 

Практичне заняття № 6. 

Тема 5. Прямі інвестиції та міжнародне виробництво. 

Мета практичного заняття: розуміти мотиви зарубіжного інвестування та 

ефекти для обох учасників МЕВ. 

Питання для обговорення: 

1. Суть та форми міжнародного руху капіталу.  

2. Динаміка руху капіталів: особливості  та сучасні тенденції. 

3. Прямі іноземні інвестиції: суть, мотиви здійснення, оцінка ефективності. 

4. Портфельні іноземні  інвестиції. 

 



Практичне заняття № 7. 

Тема 6. Міжнародний кредит. 

Мета практичного заняття: знати особливості та принципи міжнародного 

кредитування. 

Питання для обговорення: 

1. Сутність і форми міжнародного кредиту. 

2. Інструменти міжнародного кредитування.   

3. Міжчасова торгівля.  

4. Оцінка обсягів міжнародного кредитування. 

5. Показники заборгованості країн. 

 

Практичне заняття № 8. 

Тема 7. Світовий ринок праці. 

Мета практичного заняття: знати сегменти та етапи створення світового 

ринку праці. 

Питання для обговорення: 

1. Основні світові ринки робочої сили. 

2. Тенденції розвитку міжнародного ринку робочої сили. 

3. Формування попиту і пропозиції на робочу силу на світовому ринку. 

 

Практичне заняття № 9. 

Тема 8. Міжнародна трудова міграція. 

Мета практичного заняття: знати причини, класифікаційні ознаки та 

наслідки міжнародних міграційних потоків. 

Питання для обговорення: 

1. Суть та види міжнародної міграції робочої сили.  

2. Економічні ефекти міжнародної трудової міграції.  

3.  Регулювання міграційних процесів. 

 

Змістовий модуль 2. Функціональні зв’язки у світовій економіці та місце 

України 

 

Практичне заняття № 10. 

Тема 9. Світова валютна система. 

Мета практичного заняття: знати еволюцію створення світової валютної 

системи. 

Питання для обговорення: 

1. Суть міжнародних валютних відносин.  

2. Види валютних систем.  

3. Еволюція валютної системи. 

4. Валютні курси.  

5. Котирування валют.  

6. Конвертованість валют.  

7. Валютні ринки та валютні операції.  

 

 

 



Практичне заняття № 11. 

Тема 10. Міжнародні розрахунки. 

Мета практичного заняття: розуміти роль та особливості здійснення 

міжнародних розрахунків в процесі  міжнародних економічних операцій. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття міжнародних розрахунків. 

2. Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика. 

3. Роль світових фінансових центрів у міжнародних розрахунках. 

 

Практичне заняття № 12. 

Тема 11. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага. 

Мета практичного заняття: знати методи регулювання платіжного балансу 

для його балансування. 

Питання для обговорення: 

1. Суть та структура платіжного балансу.  

2. Фактори, що впливають на платіжний баланс.  

3. Способи балансування сальдо платіжного балансу.  

4. Методи регулювання платіжного балансу.  

5. Проблеми зовнішньої заборгованості. 

6. Поняття внутрішньої та зовнішньої рівноваги. Модель Р.Манделла-Флеміга. 

 

Практичне заняття № 13. 

Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція. 

Мета практичного заняття: знати причини та наслідки виникнення 

регіональних інтеграційних союзів для їх учасників. 

Питання для обговорення: 

1. Суть, передумови та цілі економічної інтеграції.  

2. Етапи економічної інтеграції.  

3. Статичні та динамічні ефекти економічної інтеграції.  

4. Регіональні інтеграційні об'єднання. 

 

Практичне заняття № 14. 

Тема 13. Глобалізація економічного розвитку. 

Мета практичного заняття: знати глобальні проблеми сучасності та методи 

їх вирішення на глобальному рівні. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття, основні чинники та форми прояву економічної глобалізації.  

2. Соціально-економічні ефекти глобалізації.  

3. Глобальні проблеми сучасності. 

4. Суть та причини виникнення антиглобалізму. 

 

Практичне заняття № 15. 

Тема 14. Інтеграція України у світову економіку. 

Мета практичного заняття: проводити аналіз функціонування Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, розвитку суб’єктів господарювання, а також 

розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність їхньої 

діяльності. 



Питання для обговорення: 

1. Регіональні угоди про вільну торгівлю за участю України: можливості та 

ризики.  

2. Еволюційні підходи щодо підписання Україною Угоди про асоціацію з 

країнами ЄС.  

3. Торговельна політика України в контексті європейської інтеграції.  

4. Процес лібералізації візового режиму між Україною та країнами ЄС. 

 

Заочна форма 

Змістовий модуль 1. Міжнародна мобільність факторів виробництва та 

основні тенденції розвитку світових ринків 

 

Практичне заняття № 1. 

Тема 1. Міжнародна економічна система. 

Мета практичного заняття: знати суть, структуру та форми міжнародних 

економічних відносин. 

Питання для обговорення: 

1. Сутність та структура міжнародної економічної системи.  

2. Система світового господарства, його елементи.  

3. Взаємозв'язок та взаємодія світового господарства та національних 

економік.  

4. Дія закону вартості та його вплив на формування світогосподарських 

зв'язків.  

5. Міжнародний розподіл факторів виробництва, їх мобільність.  

6. Поняття інтернаціоналізації господарського життя.  

7. Етапи розвитку міжнародної економіки.  

8. Структура міжнародної економіки. 

 

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність. 

Мета практичного заняття: розуміти суть та види міжнародної економічної 

діяльності й підходи до класифікації країн в міжнародній економіці. 

Питання для обговорення: 

1. Суть та види міжнародної економічної діяльності.  

2. Регулювання міжнародної економічної діяльності.  

3. Середовище міжнародних економічних відносин.  

4. Функціональні взаємозв'язки у міжнародній економіці.  

5. Класифікація країн в міжнародній економіці. 

 

Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг. 

Мета практичного заняття: знати особливості формування та регулювання 

світового ринку товарів й послуг, розуміти сутність та принципи розвитку 

міжнародної торгівлі між країнами. 

Питання для обговорення: 

1. Структура та динаміка міжнародної торгівлі товарами. Світовий ринок 

товарів: його складові, функціонування та ціноутворення. 

2. Теорії міжнародної торгівлі. 



3. Вплив міжнародної торгівлі на виробництво, споживання та добробут 

суспільства в цілому. 

4. Розподіл виграшу від торгівлі між країнами та всередині країни. 

5. Основні види операцій та торгівельний баланс. 

6. Міжнародна торгівля послугами: суть та форми. 

7. Міжнародне та державне регулювання торгівлі послугами. 

 

Тема 4. Світовий фінансовий ринок. 

Мета практичного заняття: розуміти суть та структуру світового ринку 

фінансових послуг, їх сегментацію. 

Питання для обговорення: 

1. Світовий фінансовий ринок: суть та структура. 

2. Міжнародний ринок боргових зобов’язань. 

3. Міжнародний ринок титулів власності. 

4. Міжнародний ринок фінансових деривативів. 

 

Тема 5. Прямі інвестиції та міжнародне виробництво. 

Мета практичного заняття: розуміти мотиви зарубіжного інвестування та 

ефекти для обох учасників МЕВ. 

Питання для обговорення: 

1. Суть та форми міжнародного руху капіталу.  

2. Динаміка руху капіталів: особливості  та сучасні тенденції. 

3. Прямі іноземні інвестиції: суть, мотиви здійснення, оцінка ефективності. 

4. Портфельні іноземні  інвестиції. 

 

Тема 6. Міжнародний кредит. 

Мета практичного заняття: знати особливості та принципи міжнародного 

кредитування. 

Питання для обговорення: 

1. Сутність і форми міжнародного кредиту. 

2. Інструменти міжнародного кредитування.   

3. Міжчасова торгівля.  

4. Оцінка обсягів міжнародного кредитування. 

5. Показники заборгованості країн. 

 

Тема 7. Світовий ринок праці. 

Мета практичного заняття: знати сегменти та етапи створення світового 

ринку праці. 

Питання для обговорення: 

1. Основні світові ринки робочої сили. 

2. Тенденції розвитку міжнародного ринку робочої сили. 

3. Формування попиту і пропозиції на робочу силу на світовому ринку. 

 

Тема 8. Міжнародна трудова міграція. 

Мета практичного заняття: знати причини, класифікаційні ознаки та 

наслідки міжнародних міграційних потоків. 

Питання для обговорення: 



1. Суть та види міжнародної міграції робочої сили.  

2. Економічні ефекти міжнародної трудової міграції.  

3. Регулювання міграційних процесів. 

 

Змістовий модуль 2. Функціональні зв’язки у світовій економіці та місце 

України 

Практичне заняття № 2. 

Тема 9. Світова валютна система. 

Мета практичного заняття: знати еволюцію створення світової валютної 

системи. 

Питання для обговорення: 

1. Суть міжнародних валютних відносин.  

2. Види валютних систем.  

3. Еволюція валютної системи. 

4. Валютні курси.  

5. Котирування валют.  

6. Конвертованість валют.  

7. Валютні ринки та валютні операції.  

 

Тема 10. Міжнародні розрахунки. 

Мета практичного заняття: розуміти роль та особливості здійснення 

міжнародних розрахунків в процесі  міжнародних економічних операцій. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття міжнародних розрахунків. 

2. Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика. 

3. Роль світових фінансових центрів у міжнародних розрахунках. 

 

Тема 11. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага. 

Мета практичного заняття: знати методи регулювання платіжного балансу 

для його балансування. 

Питання для обговорення: 

1. Суть та структура платіжного балансу.  

2. Фактори, що впливають на платіжний баланс.  

3. Способи балансування сальдо платіжного балансу.  

4. Методи регулювання платіжного балансу.  

5. Проблеми зовнішньої заборгованості. 

6. Поняття внутрішньої та зовнішньої рівноваги. Модель Р.Манделла-Флеміга. 

 

Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція. 

Мета практичного заняття: знати причини та наслідки виникнення 

регіональних інтеграційних союзів для їх учасників. 

Питання для обговорення: 

1. Суть, передумови та цілі економічної інтеграції.  

2. Етапи економічної інтеграції.  

3. Статичні та динамічні ефекти економічної інтеграції.  

4. Регіональні інтеграційні об'єднання. 

 



Тема 13. Глобалізація економічного розвитку. 

Мета практичного заняття: знати глобальні проблеми сучасності та методи 

їх вирішення на глобальному рівні. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття, основні чинники та форми прояву економічної глобалізації.  

2. Соціально-економічні ефекти глобалізації.  

3. Глобальні проблеми сучасності. 

4. Суть та причини виникнення антиглобалізму. 

 

Тема 14. Інтеграція України у світову економіку. 

Мета практичного заняття: проводити аналіз функціонування Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, розвитку суб’єктів господарювання, а також 

розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність їхньої 

діяльності. 

Питання для обговорення: 

1. Регіональні угоди про вільну торгівлю за участю України: можливості та 

ризики.  

2. Еволюційні підходи щодо підписання Україною Угоди про асоціацію з 

країнами ЄС.  

3. Торговельна політика України в контексті європейської інтеграції.  

4. Процес лібералізації візового режиму між Україною та країнами ЄС. 

 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

 

Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Міжнародна 

економіка» виконується самостійно кожним студентом. Метою виконання КПІЗ є 

поглиблене вивчення найбільш актуальних проблем сучасної світової економіки, 

отримання навичок аналізу економічних явищ. КПІЗ виконується упродовж всього 

семестру у відповідності до встановлених графіків, дотримання яких є необхідною 

передумовою допуску до здачі змістових модулів. Підсумкова оцінка за виконання 

КПІЗ виставляється після захисту всіх складових завдання. Виконання КПІЗ є одним 

із обов’язкових складових модулів залікового кредиту з дисципліни «Міжнародна 

економіка». 

ВАРІАНТ КОМПЛЕКСНОГО ПРАКТИЧНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО 

ЗАВДАННЯ 

Відповідно до номеру студента за списком академічної групи, обирається 

країна – основний партнер України в сфері зовнішньої торгівлі: 

1. Хорватія. 

2. Греція. 

3. Швеція. 

4. Нігерія. 

5. Фінляндія. 

6. Норвегія. 

7. Чехія. 

8. Тайланд. 

9. Австрія. 



10. Польща. 

11. Швейцарія. 

12. Японія. 

13. Сінгапур. 

14. Індія. 

15. Китай. 

16. Угорщина. 

17. Молдова. 

18. Казахстан. 

19. Грузія. 

20. Данія. 

21. Люксембург. 

22. Бельгія. 

23. Нідерланди. 

24. США. 

25. Мексика. 

26. Бразилія. 

27. Венесуела. 

28. Куба. 

 

СТРУКТУРНА СХЕМА ЕТАПІВ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОГО 

ПРАКТИЧНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ: 

1 етап. Місцезнаходження обраної країни та України (в якій частині світу). 

2 етап. Наявність природних ресурсів обох країн. 

3 етап. Спеціалізація обраної країни та України у виробництві товарів й послуг. 

4 етап. Визначення частки України та обраної країни у світовому господарстві: 

здійснити компаративний аналіз. 

5 етап. Проаналізувати основні макроекономічні показники обраної країни та 

України. 

6 етап. Оцінити міжнародну торгівлю обох країн, зокрема динаміку 

міжнародної торгівлі в цілому; основні напрямки експорту та імпорту; основні 

об'єкти експорту та імпорту (товари, послуги). 

7 етап. Проаналізувати основні показники зовнішньоторговельної 

інтенсивності України та обраної країни, 

8 етап. Після системного аналізу основних показників зовнішньоторговельних 

відносин між країнами в динаміці, студент повинен дослідити сильні, слабкі сторони 

співпраці між Україною й обраною країною та можливості й загрози співробітництва 

між ними (SWOT-аналіз). 

9 етап. На основі проведеного SWOT-аналізу запропонувати ефективну модель 

(механізм) посилення білатеральних відносин між країнами в сфері торгівлі товарами 

та послугами з метою задоволення національних інтересів обох країн. 

 

7. Тренінг з дисципліни «Міжнародна економіка» 

Мета тренінгу з дисципліни «Міжнародна економіка» – формування у 

студентів цілісного бачення, критичного мислення та пропонування обґрунтованих 

рішень на основі використання теоретичних знань під час розв’язання практичних 

завдань та вміння змістовно інтерпретувати отримані результати. Успішне 



проходження тренінгу сприяє посиленню практичної спрямованості у підготовці 

фахівців за ступенем вищої освіти «бакалавр».  

 

Задача 1 

У країні І витрати праці на в-во товару X=5 год., Y=1 год.; у країні ІІ витрати 

праці на в-во товару X=5 год., Y=2 год. Загальний обсяг праці в країні І = 300; в країні 

ІІ ==200. Побудуйте графіки виробничих можливостей обох країн. Якщо умови 

торгівлі = 3, якими будуть торгові можливості країн? 

Задача 2 

У країні І продуктивність праці у секторі в-ва товару X=3 шт./год., Y=4 шт./год.; 

у країні ІІ продуктивність праці  X=5 шт./год., Y= 1 шт./год.. Чи має країна ІІ 

абсолютні переваги? Якщо так, по якому товару? 

Задача 3 

У країні І витрати праці на в-во товару X=6 год., Y=5 год.; у країні ІІ витрати 

праці на в-во товару  X=5 год., Y=7 год.. Чи має країна ІІ абсолютні переваги? Якщо 

так, то по якому товару? 

Задача 4 

НБУ вирішив впродовж року девальвувати гривню з USD/UAH = 35,0000 до 

USD/UAH = 40,0000 з метою стимулювання експорту. За цей період ціни в США 

зросли на 2%, а в Україні на 15%. Розрахуйте (обгрунтуйте), чи було таке рішення 

ефективним? 

Задача 5 

Розрахуйте крос-курс bid (offer) BYR/MDL, якщо BYR/UAH = 0,0018 / 0,0019, 

MDL/UAH = 1,91 / 1,92. 

 

 

8. Самостійна робота студентів 

 

Організація самостійної роботи студентів вимагає особливої уваги, тому, що 

частина питань, кожної теми виноситься на самостійне вивчення студентами. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних 

засобів, передбачених кафедрою для вивчення навчальної дисципліни. Методичні 

матеріали передбачають можливість проведення самоконтролю (питання, 

тестування) з боку студента. Самостійна робота над засвоєнням дисципліни може 

виконуватися у читальних залах університету, навчальних кабінетах та комп'ютерних 

лабораторіях, в домашніх умовах. Кафедра забезпечує консультації з окремих 

найскладніших тем курсу. Викладачі кафедри здійснюють також поточний і 

підсумковий контроль та аналізують результати самостійної роботи студента. 

Навчальний матеріал, передбачений для засвоєння під час самостійної роботи, 

виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальними матеріалом, який 

опрацьовується на навчальних заняттях. 

 

 

 

 



Зміст самостійної роботи 

Теми лекцій Перелік питань 

Тема 1. Міжнародна економічна 

система 

Етапи розвитку міжнародної економіки.  

Структура міжнародної економіки. 

Тема 2. Міжнародна економічна 

діяльність 

Середовище міжнародних економічних відносин. 

Функціональні взаємозв'язки у міжнародній 

економіці. Класифікація країн в міжнародній 

економіці. 

Тема 3. Світовий ринок товарів і 

послуг. 

Сутність СОТ. 

Тема 4. Світовий фінансовий ринок. Організація діяльності міжнародних товарних 

ринків. Особливості міжнародної торгівлі 

послугами. Зовнішньоторговельна політика: суть та 

інструменти. Регулювання торгівлі на 

міжнародному ринку. 

Тема 5. Прямі інвестиції та 

міжнародне виробництво. 

Міжнародні корпорації. Портфельні іноземні 

інвестиції 

Тема 6. Міжнародний кредит Міжчасова торгівля. Оцінка обсягів міжнародного 

кредитування. 

Тема 7. Світовий ринок праці. Особливості світових центрів робочої сили. 

Тема 8. Міжнародна трудова 

міграція 

Тенденції розвитку міжнародного ринку робочої 

сили. Регулювання міграційних процесів. 

Тема 9. Світова валютна система Валютні курси. Котирування валют.  

Конвертованість валют. Валютні ринки та валютні 

операції. 

Тема 10. Міжнародні розрахунки Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна 

характеристика. 

Тема 11. Платіжний баланс та 

макроекономічна рівновага. 

Способи балансування сальдо платіжного балансу. 

Методи регулювання платіжного балансу. 

Проблеми зовнішньої заборгованості. 

Тема 12. Міжнародна регіональна 

інтеграція 

Статичні та динамічні ефекти економічної 

інтеграції. Регіональні інтеграційні об'єднання.  

Тема 13. Глобалізація економічного 

розвитку 

Соціально-економічні ефекти глобалізації. Сутність 

та моделі економічного розвитку країн. 

Тема 14. Інтеграція України у 

світову економіку 

Чорноморське економічне співробітництво. 

Співпраця України з країнами-членами ЄС, 

НАФТА, НАТО тощо.  

Разом Денна форма – 78 год. 

Заочна форма – 138 год. 

 

9. Методи навчання 

У навчальному процесі застосовуються: лекції, практичні та індивідуальні 

заняття, консультації, самостійна робота, робота у групах, метод опитування, 

тестування, виконання КПІЗ. 

 

10. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» використовуються 

наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання:  

– поточне опитування, тестування;  

– презентації результатів виконаних завдань;  

– оцінювання результатів модульної контрольної роботи;  



– оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання;  

– оцінювання результатів самостійної роботи студентів;  

– інші види індивідуальних і групових завдань;  

– екзамен. 
 

11. Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних 

завдань і проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. 

Перескладання модулів відбувається з дозволу дирекції факультету за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і 

електронних джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, 

закордонне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням 

із керівником курсу з дозволу дирекції факультету. 
 

12. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю  

 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) із дисципліни «Міжнародна 

економіка» визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги 

кожної складової залікового кредиту:  

 

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий модуль 2 

 

Заліковий модуль 3  

 

Заліковий модуль 4 

(екзамен) 

20% 20% 20% 40% 

1. Опитування 

під час 

заняття (8 тем 

по 5 балів) = 

40 балів  

2. Письмова 

робота = 60 

балів 

1. Опитування під час 

заняття  

(6 тем по 5 балів) = 30 

балів  

2. Письмова робота = 

70 балів 

1. Написання та захист 

КПІЗ = 70 балів.  

2. Виконання завдань під 

час тренінгу = 30 балів 

1. Завдання 1 – макс. 20 

балів.  

2. Тестові завдання (20 

тестів по 2 бали за тест) 

– макс. 40 балів.  

3. Задача (1 задача) – 

макс.40 балів.  

Шкала оцінювання 

За шкалою 

ЗУНУ 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90-100 Відмінно А (відмінно) 

85-89 Добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 Задовільно D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35-59 Незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1-34 F (незадовільно з обов'язковим повторним 

курсом) 

 

 



13. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 
 

№ Найменування Номер 

теми 

1. Мультимедійний проектор  1-14 

2. Проєкційний екран  1-14 

3. Комунікаційне програмне забезпечення (Internet Explorer, Google 

Chrome, Firefox)  

1-14 

4. Наявність доступу до мережі Інтернет  1-14 

5. Персональні комп’ютери  1-14 

6. Комунікаційне програмне забезпечення (Zoom) для проведення 

занять у режимі он-лайн (за необхідності)  

1-14 

7. Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації 

дистанційного навчання (за необхідності)  

1-14 

8. Програмне забезпечення: ОС Windows  1-14 

9. Інструменти Microsoft Office (Word; Excel; Power Point і т. і.)  1-14 

10. Google Forms, Google Sheets  1-14 
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