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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).  
Дисципліна «Міжнародна економіка» присвячена вивченню структури та принципів 

функціонування світової економічної системи, мотивів поведінки та механізму ухвалення рішень 
суб’єктами міжнародних економічних відносин. Курс умовно складається із двох частин. Перша 
присвячена вивченню міжнародної економіки на мікрорівні, зокрема міжнародній торгівлі, 
міжнародному переміщенню капіталу, праці та технологій, а також особливостям їх державного 

регулювання. Друга частина курсу присвячена вивченню міжнародної економічної взаємодії на 
макрорівні, а саме міжнародним розрахункам та аналізу платіжного балансу країни, способам та 
механізмам його врівноваження, особливу увагу приділено показникам, умовам та критеріям оцінки 

ефективності міжнародної економічної співпраці, а також процесам міжнародної економічної 

інтеграції, регіоналізації та дезінтеграції й особливостям міжнародної співпраці у 

вирішенні глобальних проблем людства. 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни:  
Мета курсу – формування теоретичних знань та практичних навиків проведення 

системного аналізу економічних процесів на міжнародному рівні для визначення й 

розв’язання управлінських проблем у національній економіці спричинених інтеграцією у 

світове господарство. завдання дисципліни – це оволодіння знаннями про: - види 

зовнішньоекономічної політики; - інструменти державного регулювання міжнародних 

економічних відносин; - розподіл вигід на мікро- та макрорівні від міжнародної економічної 

взаємодії країн; - еволюцію світового господарства та властиві йому сьогодні риси; - сучасні 

глобальні проблеми людства та підходи до їх вирішення.  

Навчання 

 Після завершення цього курсу студент має: - Знати − як приймають рішення 

економічні суб’єкти за умов відкритої економіки; − як формуються ціни на міжнародних 

ринках товарів та послуг та які чинники на них впливають; − як за допомогою міжнародного 

цінового механізму здійснюється розподіл ресурсів та вигід між країнами ; − як втручання 

держави впливає на формування внутрішніх та зовнішніх цін і поведінку національних 

виробників й споживачів; − як міжнародна мобільність факторів виробництва впливає на 

національну та світову економіку; − як відбувається міжнародна економічна інтеграція та її 

наслідки для національного господарства. - Вміти − використовувати інструментарій 

міжнародної економіки для аналізу різноманітних ситуацій, що виникають у світовій 

економіці. – самостійно аналізувати динаміку міжнародних економічних показників та 

наслідки державного втручання у функціонування національних ринків; – прогнозувати 

поведінку економічних суб’єктів в коротко- та довгостроковому періоді в умовах відкритої 

економіки; – формулювати власні судження щодо доцільності реалізації тієї чи іншої 

стратегії (політики) з огляду на її вплив на вітчизняну фірму, домогосподарство, галузь чи 

національну економіку загалом; – застосовувати математичне моделювання для оцінки 

ефективності зовнішньоекономічної політики країни  

3. Пререквізити: Мікроекономіка, Менеджмент, Економіка підприємства, 

Економічний аналіз.  

4. Компетентності та результати навчання: 

Загальні компетентності 

ЗК 1.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК 3.Здатність працювати в команді. 

ЗК 5.Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності з можливостями 

проведення досліджень на відповідному рівні. 

Спеціальні (фахові) компетентності 
СК 17. Проводити дослідження змін економічних явищ і процесів на багатокритеріальній 

основі. Здійснювати оцінку внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства з 

орієнтацією на довгострокову  перспективу. Робити обгрунтовані об’єктивні висновки та 

пропозиції за результатами проведеного аналізу.. 

СК 19. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 



демократичної,соціальної, правової держави. 

Програмні результати: 

ПРН 1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

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

економічних систем. 

ПР06. Ілюструвати результати проведених досліджень перед аудиторією та організовувати 

їх обговорення. Проявляти самостійність і відповідальність у роботі, професійну повагу до 

етичних принципів, демонструвати повагу до індивідуального такультурного різноманіття.  

ПР11. Володіти навичками ведення обліку відповідно до МСБО. 

ПР12. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро-мікроекономічного аналізу, роботи узагальнення стосовно 

оцінки прояву окремих явищ, які властиві трансформаційним процесам в економіці.  

ПР13. Здатність нести відповідальність за розвиток професійних знань та 

демонструвати  вправність у володінні іноземною діловою мовою.  

 

5. Навчально-тематичний план 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

ус

ьо

го 

у тому числі 

л п Самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Форми міжнародних економічних відносин 

Тема 1. Міжнародна економічна система 12 2 - 10 

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність 12 2 - 10 

Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг  12 2 - 10 

Тема 4. Світовий фінансовий ринок 12 2 - 10 

Тема 5. Прямі інвестиції та міжнародне 

виробництво 
10 - - 10 

Тема 6. Міжнародний кредит 12 2 - 10 

Тема 7. Світовий ринок праці   10 - - 10 

Тема 8. Міжнародна трудова міграція 10 - - 10 

Разом за модулем 1 90 10 - 80 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Міжнародна рівновага та  зовнішньоекономічні 

зв’язки України 

Тема 9. Світова валютна система 15 2  13 

Тема 10. Міжнародні розрахунки 15 2  13 

Тема 11. Платіжний баланс та 

макроекономічна рівновага 
15 2  13 

Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція 15 2  13 

Тема 13. Глобалізація економічного 

розвитку 
15 2  13 

Тема 14. Інтеграція України у світову 

економіку 
15 2  13 

Разом за модулем  2 90 12  78 



Усього годин 18

0 
22  158 

 

6. Тематика та плани занять з навчальної дисципліни 

 
№ 

з/п 

Назва теми Форма 

контролю 

1 

Тема 1. Міжнародна економічна система  

Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародна кооперація. 

Міжнародна спеціалізація. Міжнародний поділ праці (МПП). Міжнародна 

економічна система (МЕС). Міжнародні економічні відносини. Міжнародні 

відносини розподілу. Форми МЕВ. Міжнародна економічна діяльність.  Ознаки 

систематизації країн. Типи соціально-економічних систем. Промислово 

розвинені країни. Країни з перехідною економікою. Країни, що розвиваються.  

Суб’єкти МЕВ. Особливості середовища МЕВ.  

Конспект, усне 

опитування, 

есе, 

тестування, 
обговорення 

2 

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність  

Внутрішнє середовище МЕВ. Зовнішнє середовище МЕВ. Міжнародна 

економічна діяльність. Відкрита економіка. Основні риси відкритої економіки. 

Світове господарство. Міжнародний ринок. Рівні міжнародної економічної 

діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності України. Економічні 

відносини України з іншими державами. Регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Антимонопольний комітет України.  

Реферати, 

тестування, 

обговорення 

3 

Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг 

Місце міжнародної торгівлі в МЕВ. Світовий ринок товарів і послуг та 

особливості його розвитку в сучасних умовах. Показники масштабів, структури, 

динаміки й результативності міжнародної торгівлі. Еволюція теорій міжнародної 

торгівлі.  

Види міжнародної торгівлі. Торгівля товарами та послугами. 
Традиційна торгівля, торгівля продукцією у межах кооперації, зустрічна 

торгівля. Торгівля науково-технічною продукцією та послугами. 

 Методи міжнародної торгівлі. Торгівля навпрямки і через посередників. 

Біржова торгівля, міжнародні аукціони та тендери.  

Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Тарифне і нетарифне 

регулювання міжнародних торгово-економічних відносин. Світова організація 

торгівлі (СОТ). Україна на світовому ринку товарів та послуг.  

Конспект, усне 

опитування, 
есе, 

тестування, 

обговорення 

4 

Тема 4. Світовий фінансовий ринок  

Міжнародний фінансовий ринок. Експорт капіталу. Євроакції та 

єврооблігації. Фактори, що сприяють формуванню міжнародного фінансового 

ринку. Учасни міжнародного фінансового ринку. Євроринок. Євробанки. 

Основні складові євроринку. Похідні фінансові інструменти.  Спотовий ринок та 

обмінний курс "спот". Форвардний ринок та форвардний курс. Валютні 

ф'ючерси й опціони. Міжнародний валютний фонд. Світовий банк. Міжнародна 

асоціація розвитку (МАР). Міжнародна фінансова корпорація (МФК). 

Багатостороннє агентство по гарантіях інвестицій (БАГІ). Банк міжнародних 

розрахунків (БМР). Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). 

Регіональні фінансові інститути.  

Конспект, 

тестування 

5 

Тема 5. Прямі інвестиції та міжнародне виробництво 

Міжнародна міграція капіталу. Форми міжнародного переміщення 

капіталу. Офіційний капітал. Приватний капітал. Підприємницький капітал. 

Позичковий капітал. Короткостроковий капітал. Середньо- та довгостроковий 

капітал. Прямі інвестиції. Портфельні інвестиції. Причини міграції (експорту-

імпорту) капіталу. Маркетингові чинники. Торговельні обмеження. Вартісні 

чинники. Інвестиційний клімат. Наслідки прямих іноземних інвестицій. 

Транснаціональні корпорації. Материнська компанія. Дочірнє підприємство. 

Спільні підприємства. Декларація про міжнародні інвестиції. Кодекс поведінки 
ТНК. Вкладаючи інвестиції в Україну, іноземні компанії та банки переслідують 

різні цілі. Проблеми, з якими найчастіше зустрічаються інвестори в Україні.  

Реферати, 

тестування, 

обговорення 



6 

Тема 6. Міжнародний кредит  

Класифікації міжнародного кредиту. Формами міжнародного кредиту. 

Міжнародний комерційний кредит. Кредит по відкритому рахунку. Фірмове 

кредитування. Банківське кредитування. Експортний кредит. Банківський 

кредит. Брокерський кредит. Облігаційні позики. Синдиковані євро кредити. 

Факторинг – це операція з продажу зарубіжних рахунків до отримання 
постачальниками експортної продукції комерційним банкам або 

спеціалізованим компаніям. Форфейтинг – це операція купівлі банком-

форфейтором на повний строк і за наперед встановленими умовами векселів та 

інших боргових і платіжних документів.  

Операційний лізинговий контракт. Фінансовий лізинг. Строковий лізинг. 

Відновлюваний (ролловерний) лізинг. Стандартний лізинг. Зворотний лізинг 

(«ліз-бек»). «Мокрий лізинг». Лізинг постачальнику. Вендор-лізинг (кооперація 

виробників). Міжнародний валютний фонд (МВФ). Світовий Банк. 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). Європейський Центральний банк 

(ЄЦБ). Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Паризький клуб. 

Лондонський клуб. Міжнародні фінансові центри. Вони акумулюють і роз-

поділяють по всьому світу величезні маси фінансових коштів. Проблеми 

зовнішньої заборгованості України 

Конспект, усне 

опитування, 

есе, 

тестування, 

обговорення 

7 

Тема 7. Світовий ринок праці   

Світовий (міжнародний) ринок праці. У структурі міжнародного ринку 

праці вирізняються два найзначніші сегменти. Нелегальний ринок праці. 

Вирішення проблеми безробіття лідерами західних країн. Проблеми безробіття 

в країнах перехідною економікою. Міжнародна організація праці (МОП). Члени 

МОП. Структура МОП. Основна функція МОП. Міжнародна організація міграції 

(МОМ). Основні функції МОМ. Управління верховного комісара ООН у справах 

біженців (УВКБ). Комісія ООН по народонаселенню. Всесвітня організація 

охорони здоров'я. Міжурядовий комітет з питань міграції (СІМЕ). Причини 

посилення територіальної міграції населення. Головні чинники масової 

еміграції. Міграційна політика України. Можливі канали припливу іммігрантів 

в Україну.  

Реферати, 

тестування, 

обговорення 
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Тема 8. Міжнародна трудова міграція  

Міграція. Еміграція. Імміграція. Рееміграція.  форми міжнародної міграції. 
«Відплив мозків». Складові робочої сили. Класифікація Міграції  за різними 

ознаками. Поділ Міжнародної  міграції робочої сили за організаційними 

засадами. Безповоротна міграція. Тимчасово-постійна (від одного до шести 

років) міграція. Сезонна міграція. Маятникова міграція (щоденний, щотижневий 

переїзд до місця роботи в іншу країну). Причини міграції. Основні центри 

притягання робочої. Основні етапи та наслідки міжнародної міграції. Міграція з 

країн, що розвиваються, до промислове) розвинутих країн. Міграція в межах 

промислове розвинутих країн. Міграція робочої сили між країнами, що 

розвиваються. Міграція наукових працівників та кваліфікованих фахівців з 

промислове розвинутих країн до країн, що розвиваються. Міграція з колишніх 

соціалістичних країн до розвинутих країн. Міграція робочої сили в межах 

колишнього СРСР. Переваги країни, що приймають робочу силу. Переваги 

країни-експортера робочої сили. Негативні наслідки еміграції робочої сили. 

Міністерство праці. Міністерство юстиції. Міністерство закордонних справ. 

Національні міграційні служби. Посередницькі міграційні фірми. Основні 

методи регулювання міжнародної міграції робочої сили. Основні риси 

імміграційного законодавства. Стимулювання рееміграції.  

Конспект, 

тестування 
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Тема 9. Світова валютна система  
Валютні відносини. Основні критерії вибору валюти вкладення для 

інвестора. Національна валюта. Іноземна валюта. Міжнародна (регіональна) 

валюта. Резервна валюта. Тверда валюта. Вільноконвертована валюта. Частково 

конвертована валюта. Неконвертована валюта. Валютний кошик. Режим 

фіксованих валютних курсів. Переваги фіксованих валютних курсів. Недоліки 

фіксованих валютних курсів. Гнучкі або вільноплаваючі валютні курси. 

Переваги вільноплаваючих валютних курсів. Недоліки вільноплаваючих 

валютних курсів. Компромісні валютні курси. Міжнародний валютний ринок. 

Головні учасники міжнародного валютного ринку. Функції біржового ринку. 

Основні функції валютного ринку. Грошові перекази. Хеджування. Кліринг. 

Реферат, есе, 

тестування 



Спотовий ринок. Серед. Форвардний ринок. Операція «своп». Валютні ф'ючерси 

й опціони.  
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Тема 10. Міжнародні розрахунки  

Головні чинники, що виражають стан міжнародних розрахунків. 

Зовнішньоекономічна угода (контракт). Найпоширеніші умови міжнародних 

розрахунків. Типи міжнародних розрахунків. Види міжнародних розрахунків. 

Акредитив. (грошовий, товарний). Види акредитивів(безвідкличні, відкличні, 

підтверджені, непідтверджені, револьверні, поновлені, переказні, покриті, 

непокриті, акредитиви з оплатою проти документів, акцептні, з відстрочкою 
платежу, з негоціацією документів). Вексельна форма розрахунків. Вексель. 

Переказний вексель (тратта). Трасант (векселедавець). Трасат (платник). 

Ремітент. Забезпечений вексель. Векселі казначейські. Приватні векселі. 

Фінансовий вексель. Товарний (комерційний) вексель. Простий (соло-вексель). 

Векселі па пред'явника. Доміцильований вексель. Розрахунковий чек. Авансова 

оплата. Інкасо. Відкритий банківський рахунок. Банківський переказ. 

Консигнація.  

Конспект, усне 
опитування, 

есе, 

тестування, 

обговорення 
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Тема 11. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага  

Баланс міжнародних розрахунків. Розрахунковий баланс. Активний 

розрахунковий баланс. Пасивний розрахунковий баланс. Баланс міжнародної 

заборгованості. Зовнішня заборгованість. Платіжний баланс. Баланс 

міжнародних активів і пасивів країни. Платіжний баланс на певну дату. 

Платіжний баланс за певний період (місяць, квартал, рік). Торговий баланс. 

Активний торговий баланс. Пасивний торговий баланс. Баланс послуг та 

некомерційних платежів. Платіжний баланс за поточними операціями. Баланс 

руху капіталів і кредитів. Довгострокові і середньострокові операції. 

Короткострокові операції. Концепція балансу поточних операцій. Концепція 

базисного балансу. Концепція ліквідності. Концепція балансу офіційних 

розрахунків. Баланс офіційних розрахунків або підсумковий баланс. Причини 

державного регулювання платіжного балансу. Дефляційна політика. 
Девальвація. Валютні обмеження. Фінансова і грошово-кредитна політика. 

Спеціальні заходи державної взаємодії на платіжний баланс в ході формування 

його основних статей.  

Реферат, есе, 

тестування 
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Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція 

Зона преференційної торгівлі. Вільний торговельний простір. Митний 

союз. Спільний ринок. Економічний союз. Європейський союз. Етапи 

формування ЕС. Розвиток спільних інститутів ЄС. Основні цілі Європейського 

Союзу. Європейська Асоціація Вільної Торгівлі (ЄАВТ). Співдружність 

Незалежних Держав (СНД). Цілі СНД. Єдиний економічний простір (ЄЕП). 

Чорноморське економічне співробітництво (ЧЕС). Центральноєвропейська 

угода про вільну торгівлю (ЦЕФТА). Рада держав Балтійського моря (РДБМ). 

Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА). Процес 

лібералізації торгівлі в НАФТА. Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі 

(ЛАВТ). Андський пакт. Співтовариство і спільний ринок Карибського басейну 

(КАРІКОМ). Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛААІ). Спільний ринок 

країн Південного Конуса (МЕРКОСУР). Асоціація Південно-Східної Азії 

(АСЕАН). Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС). 

Асоціація Південно-Східної Азії (АСЕАН). «План Коломбо». Асоціацію 

регіонального співробітництва. ЕКОВАС (Економічне співтовариство країн 

Західної Африки). Митний і економічний союз Центральної Африки (ЮДЕАК). 
Спільний ринок Східної і Південної Африки (КОМЕСА). Південноафриканське 

співтовариство розвитку (САДК).  

Усне 

опитування, 

тестування 
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Тема 13. Глобалізація економічного розвитку Причини формування 
глобалізаційних процесів. Основні ознаки процесу глобалізації. Глобалізація на 

рівні окремої країни. Глобалізація на світовому рівні. Основна риса процесу 

глобалізації. Глобалізація тісно пов’язана з регіоналізацією світового 

господарства. Регіоналізація. Прогресивні та негативні наслідки глобалізації. 

Класифікація глобальних проблем. Демографічна проблема. Екологічна 

проблема. Проблема відходів. Шляхи вирішення екологічної проблеми. 

Паливно-енергетична і сировинна глобальні проблеми. Шляхи вирішення 

Конспект, усне 

опитування, 

есе, 

тестування, 

обговорення 



паливно-енергетичної та сировинної глобальних проблем. Міжнародні 

організації по регулюванні глобальних проблем. Міжнародні організації системи 

ООН. Організації системи ОЕСР та інші МО загальної компетенції. Міжнародне 

енергетичне агентство (МЕА). Агентство з ядерної енергії (АЯЕ). Рада Європи. 

Співдружність націй. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ. 

Ліга арабських держав. Організація Ісламська конференція. Міжнародні 
фінансові організації.  
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Тема 14. Інтеграція України у світову економіку  

Показники та оцінка розвитку економіки України (ВВП, експорт товарів та 

нефакторних послуг, імпорт товарів та нефакторних послуг, ціни, сальдо 

рахунку поточних операцій, валове нагромадження капіталу, видатки 

консолідованого бюджету, дефіцит консолідованого бюджету), державний 

зовнішній борг України (обслуговування боргу, чистий приплив прямих 
іноземних інвестицій). Принципи загальних цілей. Етапи структурної 

переорієнтації в економіці України. Особливості сучасного етапу економіки. 

Передумови інтеграції.  

Усне 
опитування, 

тестування 

 Підсумковий контроль залік 

 

7. Перелік питань до іспиту 
1. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності  

2. Міжнародна кооперація  

3. Міжнародна спеціалізація  

4. Міжнародний поділ праці (МПП)  

5. Міжнародна економічна система (МЕС)  

6. Міжнародні економічні  

7. Форми МЕВ. 

8. Міжнародна економічна діяльність  

9. Ознаки систематизації країн 

10. «Велика вісімка»  

11. Суб’єкти МЕВ 

12. Міжнародні організації  

13. Особливостями середовища МЕВ є: 

14. Внутрішнє середовище МЕВ   

15. Зовнішнє середовище МЕВ  

16. Міжнародна економічна діяльність  

17. Відкрита економіка  
18. Міжнародний ринок  

19. Рівнів економічної діяльності 

20. Зовнішньоекономічна діяльність України 

21. Структуру світового товарного ринку  

22. Закритий сектор  

23. Відкритий сектор  

24. пільговий сектор  

25. Кон'юнктура світового ринку 

26. Міжнародний фінансовий ринок  

27. Експорт капіталу  

28. Євроринок  

29. Міжнародний валютний фонд (МВФ) 

30. Світовий банк (СБ)  

31. Банк міжнародних розрахунків (БМР) 

32. Регіональні фінансові інститути 

33. Основні причини прямих  іноземних інвестицій (ПІІ) 

34. Основні групи чинників ПІІ 
35. Позитивні і негативні наслідки ПІІ для країни-інвестора і для приймаючої країни  

36. Транснаціональні корпорації (ТНК)  

37. Проблеми і перспективи ПІІ в Україні 

38. Міжнародний комерційний кредит  

39. Експортний кредит  

40. Банківський кредит дає  

41. Сучасні форми міжнародного кредитування 

42. Проблеми зовнішньої заборгованості України 



43. Сегменти світового ринку праці  

44. Проблеми безробіття  

45. Міжнародна організація праці (МОП)  

46. Міжнародна організація міграції (МОМ)  

47. Участь України в міждержавному обміні робочою силою 

48. Види міжнародної міграції робочої сили 

49. Причини міграції  

50. Основні центри притягання робочої  

51. Етапи міжнародної міграції 

52. Позитивні і негативні наслідки для країн які втрачають та приймають робочу силу  

53. Основні методи регулювання міжнародної міграції робочої сили 

54. Стимулювання рееміграції 

55. Валютні відносини  

56. Національна валюта  

57. Іноземна валюта  

58. Міжнародна, регіональна та резервна валюти 

59. Вільноконвертована, частковоконвертована, неконвертована валюти 
60. Режим фіксованих валютних  

61. Гнучкі або вільно плаваючі валютні курси  

62. Компромісні валютні курси  

63. Основні функції валютного ринку  

64. Спотовий ринок  

65. Форвардний ринок  

66. Валютні ф'ючерси й опціони 

67. Акредитивна форма міжнародних розрахунків  

68. Вексельна форма розрахунків  

69. Розрахунковий чек  

70. Авансова оплата  

71. Інкасо  

72. Відкритий банківський рахунок 

73. Банківський переказ  

74. Консигнація  

75. Баланс міжнародних розрахунків  

76. Розрахунковий баланс  
77. Баланс міжнародної заборгованості  

78. Платіжний баланс  

79. Торговий баланс  

80. Баланс послуг та некомерційних платежів 

81. Платіжний баланс за поточними операціями  

82. Баланс руху капіталів і кредитів  

83. Міжнародний рух позикового капіталу  

84. Способи вимірювання сальдо платіжного балансу 

85. Фактори впливу та методи регулювання платіжного балансу 

86. Рівні міжнародної економічної інтеграції 

87. Європейський союз 

88. СНД 

89. Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА) 

90. Спільний ринок країн Південного Конуса (МЕРКОСУР)  

91. Асоціація Південно-Східної Азії (АСЕАН),  

92. Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС) 

93. Інтеграційні процеси на Африканському континенті 
94. Глобалізація  

95. Основні ознаки процесу глобалізації 

96. Класифікація глобальних проблем 

97. Міжнародне регулювання глобальних проблем 

98. Стан, проблеми та перспективи розвитку української економіки 

99. Нова модель економічного розвитку України  

100. Специфіка процесів інтернаціоналізації на сучасному етапі розвитку України 

 

 

 



8. Критерії поточного і підсумкового контролю 
Поточний контроль знань студентів 
     Об'єктами поточного контролю знань студента є: 

а) систематичність та активність роботи  на семінарських (практичних)  заняттях; 

б) виконання завдань для самостійного опрацювання; 

в) виконання модульних контрольних. 
При контролі систематичності та активності роботи на семінарських (практичних) заняттях оцінці 

підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських та практичних 

заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) заняття; 

результати виконання і захисту домашніх завдань, експрес-контролю тощо. 

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: самостійне опрацювання 

тем в цілому чи окремих питань; проведення розрахунків; написання рефератів, есе; підготовка конспектів 

навчальних чи наукових текстів, переклад іноземних текстів фахового спрямування тощо. 

При виконанні модульних контрольних завдань оцінці підлягають: тести, виконання письмових 

завдань під час проведення контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань, розв'язання 

виробничих ситуацій (кейсів), інші завдання.  

 

Поточний контроль 

Модуль 1 Модуль 2 

50 балів, в тому числі: 

МКР                                     10 балів 

Самостійна робота                    5 балів 

Індивідуальна робота               5 балів 

Наукова діяльність                   5 балів 

Відвідування лекційних занять  

(при умові 1 нб – 5 балів, коли 
 2 нб  і більше – 0 балів)           5 балів 

Активність на семінарських та практичних заняттях              

5 балів 

50 балів, в тому числі: 

МКР                                           10балів 

Самостійна робота                    5 балів 

Індивідуальна робота               5 балів 

Ректорський контрольний зріз 5 бал. 

Відвідування лекційних занять  

(при умові 1 нб – 5 балів, коли 
 2 нб і більше – 0 балів)            5 балів 

Активність на семінарських  

та практичних заняттях           5 балів 

 
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням в традиційну 

4-бальну та шкалу за системою ECTS в такому порядку: 

 

 Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно відмінно 

82 - 89 B добре добре 

74 - 81 C 

64 - 73 D задовільно задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 - 34 F незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

 

9. Рекомендовані джерела інформації 
 

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка. – Кн. 1 / За ред. С. Панчишина і П. 
Островерха. К.: Знання, 2020. – 723 с. 
 2. Козик В. В. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / Козик В. В., Панкова Л. 
А., Даниленко Н. Б. – К.: Знання, 2011. – 470 с.  
3. Міжнародна економіка [текст] : навч. посіб. / За ред. Г. Е. Гронтковської / Г. Е. Гронтковська, О. 
І. Ряба, А. М. Венцурик, О. І. Красновська. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 384 с. – С. 
123-146. 
 4. Krugman P. International Economics: Theory and Policy, 10th Edition / Paul R. Krugman, Maurice 

Obstfeld, Marc Melitz. – Instock : Prentice Hall,– 2014. – 360 р.  



5. Pugel, Thomas A. International Economics / Thomas A. Pugel. — Sixteenth edition. – New York: 

McGraw-Hill Education, 2016. – 766 р. 
6.  Стройко Т.В. Міжнародні організації: навчальний посібник/ Т. В. Стройко. - К.: Кондор-
Видавництво, 2016. - 249 с.  
7. Лук'яненко Д. Г. Міжнародна економіка: підручник / Д. Г. Лук'яненко, А. М. Поручник, Я. М. 
Столярчук. - К. : КНЕУ, 2014. - 762 с. 
8.  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. 

 9. 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. 
 

Інформаційні ресурси:  
1. Світовий банк – http://www.worldbank.org  

2. Департамент торгівлі США – http://www.ita.doc.gov  
3. Банк міжнародних розрахунків – http://www.bis.org 
 4. Міжнародна організація праці – http://www.ilo.org  
5. Всесвітня торгова організація - http://www.wto.org  
6. Конференція ООН з торгівлі та розвитку – http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx  
7. Міжнародна торгова палата – http://www.iccwbo.org  
8. Європейський Союз – http://europa.eu/  

9. Організація економічного співробітництва та розвитку – http://www.oecd.org  
10. Міжнародний валютний фонд – http://www.imf.org  
11. Інститут міжнародної економіки. Вашингтон – http://www.iie.com.  
12. Національний банк України – www.bank.gov.ua  
13. Державний комітет статистики України – www.ukrstat.gov.ua  
14. Центральне розвідувальне управління США – 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/  
15. Інформаційний ресурс Гарвардського університету – http://atlas.cid.harvard.edu/  
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