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ВСТУП 

Анотація 

Розглядаються основні питання сутності міжнародної економічної системи 

та закономірностей її розвитку, методів аналізу політико-правового, 

економічного та соціокультурного 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. 

Курс спрямований на формування у студентів компетентностей в області 

формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі 

міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних 

економічних відносин. 

Значення курсу визначається тим, що в сучасних умовах входження України 

у світове господарство, країні дуже потрібні фахівці, обізнані з досвідом 

господарських операцій у сфері міжнародної торгівлі, фінансових операцій, 

науково-технічній діяльності, інвестування, посередництва на зовнішньому 

ринку, що знають порядок укладання зовнішньоекономічних контрактів, теорію 

і практику міжнародних економічних зв'язків та міжнародного співробітництва.  

Ключові слова: міжнародна економіка, міжнародна торгівля, валютна 

політика, теорія факторних пропорцій, відносини обміну, товарна рівновага. 

 

Аbstract 

The main issues of the essence of the international economic system and patterns 

of its development, methods of analysis of political, legal, economic and socio-cultural 

environment and infrastructure of international economic activity are considered; 

acquisition of knowledge on the regulation of international economic relations, the 

international monetary system, the methodology of international settlements, the 

processes of international economic integration; acquisition of skills to use the acquired 

knowledge in the practical foreign economic activity of Ukraine. 

The course is aimed at forming students' competencies in the field of formation 

of theoretical knowledge, skills and practical skills in the field of international 

economics, forms, methods and mechanisms of international economic relations. 

The value of the course is determined by the fact that in the current conditions of 

Ukraine's entry into the world economy, the country needs specialists familiar with the 

experience of business operations in international trade, financial operations, scientific 

and technical activities, investment, foreign market mediation, who know the 

procedure for concluding foreign economic contracts, theory and practice of 

international economic relations and international cooperation. 

Key words: international economics, international trade, monetary policy, theory 

of factor proportions, exchange relations, commodity equilibrium. 
  



5 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

10 Галузь знань 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 
(шифр і назва) 

Обов'язкова  

Модулів – 3 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 

4 

3-й  3-й, 4-й 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету 
Спеціальність  

051 Економіка 
(код та найменування)  

 

 

 

Освітня програма 

Міжнародна економіка 
(найменування) 

Семестр 

5-й, 6-й 6-й, 7-й 

Лекцій 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

Курсова робота 
(назва) 

60 год. 26 год. 

Практичні, семінарські 

60 год. 24 год. 

Загальна кількість 

годин 300 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних:  

5-й сем – 3 год.;  

6-й сем. – 5 год.; 

 

самостійної роботи: 

6-й сем – 5 год.;  

7-й сем. – 7 год. 

Освітній рівень: 

перший(бакалаврський)  

Самостійна робота 

180 год. 250 год. 

в т.ч. індивідуальні 

завдання: 90 год. 

Вид контролю:  

5-й сем. – екзамен; 

6-й сем. – екзамен  

Форма контролю: 

комбінована 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» є 

формування у студентів відповідно до освітньо-професійної програми таких 

компетентностей: 

• здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки 

на мікро- та макрорівні; 

• розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави; 

• здатність демонструвати знання базових категорій, теорій, концепцій, 

технологій та методів у сфері міжнародної економіки; 

• здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички з фундаментальних дисциплін у процесі вироблення раціональних 

управлінських рішень у сфері міжнародної економічної діяльності; 

• вміння досліджувати економічні процеси розвитку світової економіки та 

глобального економічного середовища. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни є: політична економія, 

мікроекономіка, макроекономіка  
(за винятком навчальних дисциплін 1 курсу 1 семестру) 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

• пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду 

фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів 

розвитку економічної науки; 

• усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави; 

• демонструвати знання предметної області з міжнародної економіки та 

професії на практиці. 
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5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Міжнародна економіка: економічна сутність, особливості світового 

ринку товарів та ринку праці 

Змістовий модуль 1. Міжнародна економічна система 

Тема 1. Еволюція міжнародної економіки як науки. Об’єкт та предмет курсу. 

Вступ. Еволюція міжнародної економіки як науки. Об’єкт та предмет курсу. 

Загальна характеристика міжнародних економічних відносин. Методи та функції 

міжнародної економіки як науки та навчального курсу. [1] стор. 10-12, [2] стор. 

7-13 

Тема 2. Еволюція світового ринку та міжнародної економіки. Зміст 

міжнародної економіки. Сучасний світ і середовище міжнародної економіки. 

Еволюція світового ринку та міжнародної економіки. Зміст міжнародної 

економіки. Структура міжнародної економіки. Рух міжнародної економіки: 

форми, напрямки, чинники. Матеріальні основи розвитку міжнародної 

економіки. Соціально-економічні основи розвитку міжнародної економіки. [2] 

стор. 14-21. 

Тема 3. Міжнародна економічна діяльність. Міжнародна економічна 

діяльність: сутність, суб’єкти та форми. Міжнародне виробництво і міжнародний 

бізнес. Міжнародна торговельна діяльність. Іноземна інвестиційна діяльність. 

Фінансова діяльність. [2] стор. 23-27, [3] стор. 7-11. 

Тема 4. Систематизація країн світу за регіональною, організаційною 

ознаками та рівнем економічного розвитку. Економічно розвинуті країни 

світу. Країни з перехідною економікою. Національна економіка України: 

загальне та особливе. Країни, що розвиваються. Нові індустріальні країни. 

Механізми взаємодії національних економік країн світу. [2] стор. 27-42. 

Змістовий модуль 2. Світовий ринок товарів і послуг 

Тема 5. Світовий ринок товарів і послуг. Світовий ринок: сутність та 

структура. Види і показники міжнародної торгівлі. Основні види 

посередницьких операцій Географічна і товарна структура світового ринку. 

Зовнішня торгівля України: географічна і товарна структура. [1] стор. 35-46, [2] 

стор. 44-60, [3] стор. 18-22. 

Тема 6. Міжнародний науково-технологічний обмін. Сутність міжнародного 

науково-технологічного обміну та його форми. Основні форми і канали передачі 

технологій. Види та особливості торгівлі інжиніринговими послугами. [1] стор. 

89-93, [2] стор. 114-122. 

Тема 7. Міжнародна торгова політика. Торгова політика: сутність, напрямки, 

інструменти. Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Мито, 

його види та функції. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Ліцензування, види ліцензій. Квотування, види квот. Демпінг. Види демпінгу. 

Експортні субсидії. СОТ та її роль у регулюванні міжнародних торговельних 

відносин. Сучасна міжнародна торгова політика. [1] стор. 56-64, [2] стор. 61-76, 

[3] стор. 190-199. 

Змістовий модуль 3. Світовий ринок праці 

Тема 8. Світовий ринок праці. Особливості формування та розвитку світового 

ринку праці. Світові центри тяжіння робочої сили. Роль і місце міжнародних 
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організацій у регулюванні світового ринку праці. [2] стор. 100-113. 

Тема 9. Міжнародна трудова міграція. Сутність і види міжнародної трудової 

міграції. Економічні та соціальні причини міжнародної трудової міграції. 

Наслідки міжнародної трудової міграції для мігрантів, приймаючих країн та 

країн-донорів. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Україна у 

світових міграційних процесах. [1] стор. 82-87, [3] стор. 330-334. 

Модуль 2. Міжнародна економіка: світовий фінансовий ринок, міжнародна 

інтеграція 

Змістовий модуль 4. Світовий фінансовий ринок та валютні відносини 

Тема 10. Світовий фінансовий ринок. Світовий фінансовий ринок, його 

структура і функції. Сутність та причини міжнародного руху капіталу. 

Показники руху капіталу. Характерні риси сучасного етапу руху капіталу. 

Світова фінансова криза як форма прояву глибинних суперечностей міжнародної 

економіки початку ХХІ-го сторіччя. [1] стор. 68-69, [2] стор. 78-80, [3] стор. 347-

349. 

Тема 11. Прямі інвестиції і міжнародне співробітництво. Інвестиції в системі 

міжнародного руху капіталу. Міжнародний ринок прямих іноземних інвестицій 

Теорії прямого іноземного інвестування. Форми і методи прямого іноземного 

інвестування. Транснаціональні корпорації: суть, критерії та еволюція. Форми і 

методи регулювання інвестування на національному та міжнародному рівнях. 

Міжнародна інвестиційна діяльність України. [1] стор. 69-74, [2] стор. 80-87, [3] 

стор. 309-312. 

Тема 12. Міжнародне портфельне інвестування. Теорії портфельного 

інвестування. Структура портфельних інвестицій. Основні портфельні 

інвестори. Ринок цінних паперів та його інструменти. Міжнародні портфельні 

інвестиції в Україні. [1] стор. 74-75, [2] стор. 80-87. 

Тема 13. Міжнародний кредит. Міжнародний кредит та його функції в сучасній 

економіці. Принципи міжнародного кредитування. Форми міжнародного 

кредитування. Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність. 

Проблема зовнішньоекономічної заборгованості та шляхи її вирішення. Україна 

в міжнародних кредитних відносинах. [1] стор. 75-79, [2] стор. 87-92, [3] стор. 

363-365. 

Тема 14. Світовий валютний ринок. Сутність, структура та функції світового 

валютного ринку. Валютні операції та їх основні види. Основні центри торгівлі 

валютою. Міжнародні валютно-фінансові організації та їх роль. Валютний ринок 

України та особливості його функціонування. [1] стор. 145-157, [2] стор. 132-147, 

[3] стор. 286-290. 

Тема 15. Міжнародні розрахунки. Поняття, суб’єкти та особливості 

міжнародних розрахунків. Форми міжнародних розрахунків та фактори їх 

вибору у міжнародних комерційних відносинах. Сучасні платіжні системи та 

засоби зв’язку суб’єктів міжнародних розрахунків. [1] стор. 110-112, [2] стор. 

149-156, [3] стор. 345-352. 

Змістовний модуль 5. Інтеграційні процеси у світовому господарстві 

Тема 16. Міжнародна регіональна інтеграція. Сутність і фактори розвитку 

міжнародної регіональної інтеграції. Рівні, форми і типи міжнародної 
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регіональної інтеграції. Ефекти регіональних торговельних угод. Динамічні та 

статичні ефекти економічної інтеграції. Основні інтеграційні угрупування: ЄС, 

НАФТА, МЕРКОСУР, АТЕС, СНД. Проблеми формування ЄЕП. [1] стор. 15-20, 

[2] стор. 162-165, [3] стор. 271-305. 

Тема 17. Європейська економічна інтеграція. Процес європейської інтеграції 

та його витоки. Етапи розширення ЄС. Позиції сучасного ЄС у глобальній 

економіці. Європейський внутрішній ринок. Європейська економічна політика. 

[2] стор. 165-170, [3] стор. 280-286. 

Тема 18. Глобалізація економічного розвитку. Глобалізація міжнародної 

економіки. Суперечливість процесу глобалізації: прогресивні і негативні 

наслідки. Глобальні проблеми сучасності: сутність, класифікація та їх 

загострення. Глобалізм і національна економіка. Цивілізаційні виміри 

глобальних проблем. Економічні аспекти зіткнення та взаємодії цивілізацій. 

Міждержавне регулювання глобальних проблем. [1] стор. 20-31, [2] стор. 176-

186, [3] стор. 2-7. 

Тема 19. Інтеграція України у світову економіку. Ринкові трансформації в 

Україні у геостратегічному контексті. Глобальна та цивілізаційна специфіка 

ринкових трансформацій. Вашингтонський консенсус: проблеми і наслідки. 

Пост-Вашингтонський консенсус. Україна у процесах європейської інтеграції. 

Участь України у регіональних інтеграційних угрупуваннях. Проблеми 

формування стратегії економічного розвитку України. [2] стор. 184-190. 

Модуль 3. Курсова робота. 

 
 

 



Тематичний план навчальної дисципліни  
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лек пр лаб с.р. лек пр лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

Модуль 1. Міжнародна економіка: економічна сутність, особливості світового ринку товарів та ринку праці 

Змістовий модуль 1. Міжнародна економічна система 

Тема 1. Еволюція міжнародної економіки як науки  10 4 - - 6 10 2 - - 8 

Тема 2. Еволюція світового ринку та міжнародної економіки 12 2 2 - 8 12 - 2 - 10 

Тема 3. Міжнародна економічна діяльність 12 4 2 - 6 12 2 2 - 8 

Тема 4. Систематизація країн світу за регіональною, організаційною ознаками 

та рівнем економічного розвитку 

11 2 2 - 7 11 - - - 11 

Разом за змістовим модулем 1 45 12 6 - 27 45 4 4 - 37 

Змістовий модуль 2. Світовий ринок товарів і послуг 

Тема 5. Світовий ринок товарів і послуг 15 4 2 - 9 15 2 2 - 11 

Тема 6. Міжнародний науково-технологічний обмін 15 4 2 - 9 15 2 2 - 11 

Тема 7. Міжнародна торгова політика 15 4 2 - 9 15 2 2 - 11 

Разом за змістовим модулем 2 45 12 6 - 27 45 6 6 - 33 

Змістовий модуль 3. Світовий ринок праці 

Тема 8. Світовий ринок праці 15 4 2 - 9 15 2 2 - 11 

Тема 9. Міжнародна трудова міграція 15 2 1 - 12 15 - - - 15 

Разом за змістовим модулем 3 30 6 3 - 21 30 2 2 - 26 

Усього годин за модулем 1 120 30 15 - 75 120 12 12 - 96 

Модуль 2. Міжнародна економіка: світовий фінансовий ринок, міжнародна інтеграція 

Змістовий модуль 4. Світовий фінансовий ринок та валютні відносини 

Тема 10. Світовий фінансовий ринок 10 4 4 - 2 10 2 - - 8 

Тема 11. Прямі інвестиції і міжнародне співробітництво 10 4 6 - - 10 2 2 - 6 

Тема 12. Міжнародне портфельне інвестування 10 2 4 - 4 10 - - - 10 

Тема 13. Міжнародний кредит 10 4 6 - - 10 2 2 - 6 

Тема 14. Світовий валютний ринок 10 4 6 - - 10 2 2 - 6 

Тема 15. Міжнародні розрахунки 10 2 4 - 4 10 2 2 - 6 

Разом за змістовим модулем 4 60 20 30 - 10 60 10 8 - 42 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

Змістовий модуль 5. Інтеграційні процеси у світовому господарстві 

Тема 16. Міжнародна регіональна інтеграція 8 4 4 - - 8 2 2 - 4 

Тема 17. Європейська економічна інтеграція 7 2 3 - 2 7 - - - 7 

Тема 18. Глобалізація економічного розвитку 8 2 4 - 2 8 2 - - 6 

Тема 19. Інтеграція України у світову економіку 7 2 4 - 1 7 - 2 - 5 

Разом за змістовим модулем 5 30 10 15 - 5 30 4 4 - 22 

Усього годин за модулем 2 90 30 45 - 15 90 14 12 - 64 

Модуль 3. ІНДЗ 

Курсова робота 90 - - - 90 90 - - - 90 

Усього годин 90 - - - 90 90 - - - 90 

Разом за курсом 300 60 60 - 150 300 26 24 - 250 
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Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна 

форма  

Заочна 

форма  

Модуль 1 

1.  Тема 2. Еволюція світового ринку та міжнародної 

економіки 

2 2 

2.  Тема 3. Міжнародна економічна діяльність 2 2 

3.  Тема 4. Систематизація країн світу за регіональною, 

організаційною ознаками та рівнем економічного 

розвитку 

2 - 

4.  Тема 5. Світовий ринок товарів і послуг 2 2 

5.  Тема 6. Міжнародний науково-технологічний обмін 2 2 

6.  Тема 7. Міжнародна торгова політика 2 2 

7.  Тема 8. Світовий ринок праці 2 2 

8.  Тема 9. Міжнародна трудова міграція 1 - 

... Разом за модулем 1 15 12 

Модуль 2 

9.  Тема 10. Світовий фінансовий ринок 4 - 

10.  Тема 11. Прямі інвестиції і міжнародне 

співробітництво 

6 2 

11.  Тема 12. Міжнародне портфельне інвестування 4 - 

12.  Тема 13. Міжнародний кредит 6 2 

13.  Тема 14. Світовий валютний ринок 6 2 

14.  Тема 15. Міжнародні розрахунки 4 2 

15.  Тема 16. Міжнародна регіональна інтеграція 4 2 

16.  Тема 17. Європейська економічна інтеграція 3 - 

17.  Тема 18. Глобалізація економічного розвитку 4 - 

18.  Тема 19. Інтеграція України у світову економіку 4 2 

... Разом за модулем 2 45 12 

... Разом 60 24 

 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:  

• підготовка до лекційних занять – 0,5 год/1 год. занять (1 година на 1 

лекцію); 

• підготовка до практичних занять (може включати виконання 

розрахункових робіт, стандартизованих тестів, аналітичних звітів, есе, 

доповідей, презентацій (обсяг однієї роботі до 10 аркушів А4) – 1-2 год/1 

заняття; 

• підготовка до контрольних заходів – (15-30) год. на 1 захід.  

 

Завдання для самостійної роботи  

№ 

з/п 

Вид роботи Кількість 

годин 

Денна форма  Заочна форма  
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Модуль 1 

1.  Підготовка до лекцій  15 15 

2.  Підготовка до практичних робіт  30 30 

3.  Підготовка до екзамену  30 30 

4.  Виконання контрольної роботи - 21 

... Разом за модулем 1 75 96 

Модуль 2 

1.  Підготовка до лекцій  5 10 

2.  Підготовка до практичних робіт  5 36 

3.  Підготовка до екзамену  5 18 

... Разом за модулем 2 15 64 

Модуль 3 

1.  Виконання і захист курсової роботи  90 90 

... Разом 180 250 

 

Індивідуальне науково дослідне завдання 

Курсова робота виконується відповідно до календарного графіку та 

методичних вказівок до виконання курсових робіт. 

Теми курсових робіт 

1. Міжнародна економіка  як підсистема світового господарства. 

2. Закономірності й особливості розвитку світової економічної 

системи. 

3. Середовище міжнародних економічних відносин: методологія та 

практичні завдання досліджень. 

4. Роль політико-правового середовища в розвитку МЕВ. 

5. Вплив економіко-технологічного середовища на розвиток МЕВ. 

6. Система економічних інтересів як фактор розвитку економічної 

взаємозалежності країн. 

7. Культурно-ментальне середовище в теорії та практиці сучасних 

МЕВ. 

8. Розвиток сучасної інфраструктури МЕВ. 

9. Особливості розвитку сучасного міжнародного руху капіталів. 

10. Формування і розвиток світового ринку позичкових капіталів. 

11. Міжнародний поділ праці - основна умова міжнародного 

виробничого співробітництва. 

12. Основні напрямки структурних змін у сфері переробних галузей 

світової промисловості. 

13. Міжнародна спеціалізація світового промислового виробництва 

(агропромислового виробництва). 

14. Спільні підприємства у практиці МЕВ. 

15. Економічна природа спільних підприємств. 

16. Досвід посткомуністичних країн у створенні спільних підприємств. 

17. Мотиви, масштаби й основні напрямки діяльності 

транснаціональних компаній. 



14 
 

18. Роль транснаціональних компаній  в економіці країн, що 

розвиваються. 

19. Роль транспорту в розвитку міжнародного виробничого 

співробітництва. 

20. Основні тенденції розвитку світового ринку науково-технічних 

ліцензій. 

21. Основні  тенденції розвитку світового ринку інжинірингових послуг. 

22. Особливості розвитку сучасного світового ринку трудових ресурсів. 

23. Основні тенденції розвитку сучасних міграційних процесів. 

24. Проблеми регулювання міжнародних міграційних процесів. 

25. Сучасна міжнародна торгівля в системі світового господарства. 

26. Масштаби, структура і динаміка міжнародної торгівлі. 

27. Міжнародна торгівля сировинними товарами. 

28. Суть і особливості міжнародної торгівлі кооперованою продукцією. 

29. Міжнародна торгівля промисловими товарами. 

30. Особливості міжнародної зустрічної торгівлі. 

31. Роль посередництва в міжнародній торгівлі. 

32. Товарні біржі в міжнародній торгівлі та механізм їхнього 

функціонування. 

33. Міжнародна аукціонна торгівля. 

34. Міжнародні тендери в сучасній світовій торгівлі. 

35. Формування і розвиток світових товарних ринків. 

36. Проблеми ціноутворення в міжнародній торгівлі. 

37. Сучасні інструменти регулювання міжнародних торгових відносин. 

38. Тарифи і тарифні угоди в міжнародній торгівлі. 

39. Протекціонізм: суть і еволюція форм, користь і шкода. 

40. Демпінг і антидемпінгові процедури в міжнародній торгівлі. 

41. Світовий ринок послуг: становлення й особливості розвитку. 

42. Світовий ринок послуг: структура і фактори розвитку. 

43. Особливості міжнародної торгівлі послугами і динаміка її розвитку. 

44. Міжнародний лізинг: суть, види, форми і фактори  розвитку. 

45. Сучасні  риси лізингових операцій на світовому ринку послуг. 

46. Міжнародний консалтинг: суть, форми і фактори розвитку. 

47. Роль міжнародного консалтингу в розвитку світової економічної 

системи. 

48. Міжнародний франчайзинг: суть і фактори розвитку. 

49. Роль міжнародного франчайзингу в розвитку світової економічної 

системи. 

50. Потенційні можливості використання міжнародного факторингу 

і/або форфейтингу в зовнішньоекономічній діяльності країни (регіону). 

51. Світовий ринок професійних послуг: суть, структура та напрямки 

розвитку. 

52. Міжнародний туризм: структура і роль у розвитку світової 

економічної системи. 

53. Страхові послуги на світовому ринку. 
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54. Проблеми та перспективи розвитку транспортно-експедиторського 

посередництва в системі ЗЕД країни (регіону). 

55. Світовий фрахтовий ринок як форма міжнародних транспортних 

відносин. 

56. Функції та структура валютних ринків світу. 

57. Становлення та розвиток міжнародних валютних відносин. 

58. Міжнародні валютні розрахунки: порівняльна характеристика та 

практика застосування. 

59. Міжнародна економічна інтеграція: суть, форми й умови розвитку. 

60. Вільні економічні зони в теорії і практиці МЕВ. 

61. Економічні інтереси суб’єктів створення ВЕЗ. 

62. ВЕЗ як плацдарм інтеграції країни в розвинені світогосподарські 

зв’язки. 

63. Вільні економічні зони: суть, типи, форми, види, адміністративна і 

соціально-економічна будова. 

64. Вплив законодавчої бази на розвиток ЗЕД країни, регіону, 

підприємства. 

65. Технополіс як локальна ВЕЗ науково-технічного спрямування. 

66. Зовнішньоекономічний аспект створення й функціонування науково-

бізнесового інкубатора. 

67. Парки технологічного розвитку як каталізатори впровадження 

досягнень НТП у світове виробництво. 

68. Своєрідність соціально-економічних і політичних передумов 

європейської міжнародної інтеграції. 

69. Європейський Союз: мета створення, економічна основа. 

70. Інтеграційні процеси в Центральній і Східній Європі. 

71. Проблеми і перспективи загальноєвропейської інтеграції. 

72. Особливості розвитку економічних взаємозв’язків у Північній 

Америці. 

73. США у світових інтеграційних процесах. 

74. Особливості розвитку латиноамериканських регіональних 

інтеграційних процесів. 

75. Специфіка розвитку інтеграційних процесів в Азії. 

76. Особливості та основні напрямки розвитку економічної інтеграції 

арабських країн Близького та Середнього Сходу. 

77. Особливості умов та основні напрямки розвитку африканських 

інтеграційних процесів. 

78. Проблеми і перспективи розвитку світової економічної інтеграції. 

79. Роль ООН у розвитку світових інтеграційних процесів. 

80. Роль багатонаціональних і міжрегіональних інститутів у розвитку 

загальносвітової економічної інтеграції. 

81. МЕВ – фундамент процесу розв’язання глобальних проблем 

існування людства. 

82. Роль МЕВ у подоланні світової проблеми економічного відставання 

країн, що розвиваються. 
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83. Соціально-економічні та політичні наслідки “технологічного 

неоколоніалізму”. 

84. Продовольчі проблеми світу і роль МЕВ у їхньому розв’язанні. 

85. Проблеми заборгованості країн і можливі шляхи їхнього вирішення. 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх 

демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання є: 

1. На практичних роботах – розрахункові роботи, доповіді, презентації 

2. За весь курс – екзамени  

3. Курсова робота – презентація результатів виконаного дослідження 

7. Форми поточного та підсумкового контролю  

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою 

Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю і оцінки заключного екзамену. У кожного компонента своя частка в 

загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати від 60 

балів. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки 

протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання завдань та 

інше).  

Питома вага заключного екзамену в загальній системі оцінок – 20 балів. 

Право здавати заключний екзамен дається студенту, якій з урахуванням 

максимальних балів проміжних оцінок набирає не менше 60 балів. Підсумкова 

оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки іспиту.  

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 

оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми 

(у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на 

семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання 

завдань практичних робіт. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після 

досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з 

позитивних оцінок, передбачених чинним законодавством. 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

Розрахункові роботи 

5-6 

Робота виконана у встановлений термін. Студент самостійно 

визначає тип задачі і раціонально розв’язує її. Може розв’язувати 

комбіновані задачі. Звіт відповідає встановленим вимогам. 

3-4 
Робота виконана самостійно з порушенням встановлених 

термінів. Студент самостійно визначає тип задачі і раціонально 
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розв’язує її. Може розв’язувати комбіновані задачі. Звіт 

відповідає встановленим вимогам. 

2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

наводить потрібні формули. Розв’язує задачу користуючись 

алгоритмом. Складений звіт містить неточності у висновках та 

помилки 

1 
Студент складає скорочену умову задачі, робить обчислення лише 

за готовою формулою. 

0 Студент не розв’язує задачі. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1: 36 балів (6 робіт по 6 балів) 

Модуль 2: 16 балів (4 роботи по 4 бали) 

Доповіді, презентації 

6-7 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, 

містить аргументовані висновки. 

4-5 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені 

несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу 

2-3 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована. 

1 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

0 Студент не дає відповіді. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1: 14 балів (2 доповіді по 7 балів) 

Модуль 2: 24 балів (6 робіт по 4 бали) 

 

Оцінка результатів виконання курсової роботи 

Параметри 

оцінювання 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання за бальною шкалою  

Пояснювальна 

записка 

36-40 

Змість роботи відповідає обраній темі; наявність 

чітко сформульованої проблеми; адекватність 

формулювання об’єкта, предмета, мети та задач 

дослідження; визначення ступеню розробленості 

проблеми дослідження; наявність посилань на 

використану літературу та відповідність 

оформлення роботи стандарту; адекватність 

обраних методів предмету дослідження, грамотне 

використання методів (процедура, обробка, 

інтерпретація результатів); використання методів 

математичної статистики; відповідність висновків 

меті та завданням дослідження. Робота 

виконувалась систематично та вчасно подана на 

перевірку науковому керівнику у відповідності із 

планом виконання курсової роботи. 

31-35 
Змість роботи відповідає обраній темі; наявність 

чітко сформульованої проблеми; адекватність 



18 
 

формулювання об’єкта, предмета, мети та задач 

дослідження; визначення ступеню розробленості 

проблеми дослідження; наявність посилань на 

використану літературу та відповідність 

оформлення роботи стандарту; адекватність 

обраних методів предмету дослідження, грамотне 

використання методів (процедура, обробка, 

інтерпретація результатів); використання методів 

математичної статистики; відповідність висновків 

меті та завданням дослідження. Робота 

виконувалась не  систематично та подана на 

перевірку науковому керівнику з порушенням 

плану виконання курсової роботи. 

21-30 

Змість роботи відповідає обраній темі; але має 

поверхневий аналіз, матеріал викладено 

непослідовно та необґрунтовано. Робота 

виконувалась не  систематично та подана на 

перевірку науковому керівнику з порушенням 

плану виконання курсової роботи. 

16-20 

Робота, оформлена за вимогами, які 

пред’являються до курсових робіт, але має 

недостатньо критичний аналіз, матеріал викладено 

непослідовно та необґрунтовано. Основні тези 

роботи розкриті, але недостатньо обґрунтовані, 

нечітко сформульовано висновки, пропозиції і 

рекомендації.  

6-15 

Студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень і лише за допомогою викладача може 

виправляти помилки, серед яких є значна кількість 

суттєвих. 

0-5 

Робота не носить дослідницького характеру, не 

має аналізу і не відповідає вимогам, які 

пред’являються до курсових робіт. У роботі немає 

висновків або вони носять декларативний 

характер. 

Ілюстративна 

частина 

16-20 презентація гарно організована, доповідь 

супроводжується ілюстративними матеріалами, 

матеріали ілюстрації підготовлені відповідно до 

вимог що висуваються.  

11-15 презентація гарно організована, доповідь 

супроводжується ілюстративними матеріалами, на 

які не завжди дано посилання у доповіді або 

ілюстративні матеріали оформлені з незначними 

зауваженнями; 

6-10 ілюстративні матеріали низької якості, в 

організації презентації спостерігається 

невпевненість 
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0-5 ілюстративні матеріали низької якості, в доповіді 

немає посилань на ілюстративні матеріали. 

Захист роботи 36-40 доповідь логічно побудована, студент чітко та 

стисло викладає основні результати дослідження, 

показує глибокі знання з питань теми, оперує 

даними дослідження, вносить пропозиції по темі 

дослідження, під час доповіді вміло використовує 

презентацію, впевнено і докладно відповідає на 

поставлені запитання. 

31-35 студент спроможний чітко та стисло викласти 

основні результати дослідження, дає правильні 

відповіді на всі запитання, але не завжди 

упевнений в аргументації, чи не завжди коректно 

її формулює. 

26-30 студент спроможний чітко та стисло викласти 

основні результати дослідження, належно 

обґрунтовує положення роботи, але допускає 

неточності у відповідях на запитання. 

21-25 студент спроможний чітко та стисло викласти 

основні результати дослідження але допускає 

суттєві неточності у відповідях на запитання, не 

завжди належно обґрунтовує положення роботи. 

16-20 студент невпорядковано викладає основні 

результати дослідження, намагається дати 

відповідь на поставлені запитання і робить спроби 

аргументувати положення роботи. 

11-15 студент невпорядковано викладає основні 

результати дослідження робить спроби 

аргументувати положення роботи, надає неповні, 

поверхові, необґрунтовані відповіді на поставлені 

питання. 

6-10 студент демонструє задовільні знання з теми 

дослідження, але не може впевнено й чітко 

відповісти на додаткові запитання членів комісії, та 

належно обґрунтувати положення роботи. 

0-5 студент невпорядковано викладає основні 

результати дослідження, не спроможний дати 

відповідь на запитання, відстоювати свою позицію 

 

Оцінка результатів виконання контрольної роботи (заочна форма 

навчання) 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання за бальною шкалою  

12-13 

Змість роботи відповідає обраній темі; наявність чітко 

сформульованої проблеми; адекватність формулювання об’єкта, 

предмета, мети та задач дослідження; визначення ступеню 

розробленості проблеми дослідження; наявність посилань на 
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використану літературу та відповідність оформлення роботи 

стандарту; адекватність обраних методів предмету дослідження, 

грамотне використання методів (процедура, обробка, інтерпретація 

результатів); використання методів математичної статистики; 

відповідність висновків меті та завданням дослідження 

10-11 

Змість роботи відповідає обраній темі; але має поверхневий аналіз, 

матеріал викладено непослідовно та необґрунтовано. Робота 

виконувалась не  систематично та подана на перевірку науковому 

керівнику з порушенням термінів виконання 

7-9 

Робота, оформлена за вимогами, які пред’являються до 

контрольних робіт, але має недостатньо критичний аналіз, матеріал 

викладено непослідовно та необґрунтовано. Основні тези роботи 

розкриті, але недостатньо обґрунтовані, нечітко сформульовано 

висновки, пропозиції і рекомендації.  

4-6 

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє 

знання і розуміння основних положень і лише за допомогою 

викладача може виправляти помилки, серед яких є значна кількість 

суттєвих. 

1-3 

Робота не носить дослідницького характеру, не має аналізу і не 

відповідає вимогам, які пред’являються до контрольних робіт. У 

роботі немає висновків або вони носять декларативний характер. 

 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1: 30 балів (3 ПМК по 10 тестів по 1 балу) 

Модуль 2: 20 балів (2 ПМК по 10 тестів по 1 балу) 

 

Підсумковий контроль (екзамен) у формі тестування 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

20 балів (20 тестів по 1 балу) 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання  

Елемент 

програми 

Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 

Вид роботи Кількість 

балів 

ЗМ 1 

Т2 

Практична робота 

1. Розрахункове 

завдання 

6 - - 

Т3 

Практична робота 

2. Розрахункове 

завдання 

6 

Практична робота 

2. Розрахункове 

завдання 

6 
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Т4 

Практична робота 

3. Розрахункове 

завдання 

6 

Практична робота 

3. Розрахункове 

завдання 

6 

ПМК Тест 10 Тест 10 

ЗМ 2 

Т5 

Практична робота 

4. Розрахункове 

завдання 

6 

Практична робота 

4. Розрахункове 

завдання 

6 

Т6 

Практична робота 

5. Розрахункове 

завдання 

6 

Практична робота 

5. Розрахункове 

завдання 

6 

Т7 

Практична робота 

6. Доповідь і 

презентація 

7 

Практична робота 

6. Доповідь і 

презентація 

7 

ПМК Тест 10 Тест 10 

ЗМ 3 

Т8 

Практична робота 

7. Розрахункове 

завдання 

6 

Практична робота 

7. Розрахункове 

завдання 

6 

Т9 

Практична робота 

8. Доповідь і 

презентація 

7 - - 

ПМК Тест 10 Тест 10 

Контрольна 

робота 
- - Реферат 13 

Підсумковий 

контроль 
Екзамен 20 Екзамен 20 

Сума балів за модуль 1 100 … 100 

ЗМ 1 

Т10 

Практична робота 

9. Розрахункове 

завдання 

6 

Практична робота 

9. Розрахункове 

завдання 

6 

Т11 

Практична робота 

10. Розрахункове 

завдання 

6 

Практична робота 

10. Розрахункове 

завдання 

6 

Т12 

Практична робота 

11. Розрахункове 

завдання 

6 - - 

Т13 

Практична робота 

12. Розрахункове 

завдання 

6 

Практична робота 

11-12. 

Розрахункове 

завдання 

12 

Т14 

Практична робота 

13. Розрахункове 

завдання 

6 

Практична робота 

13. Розрахункове 

завдання 

6 

Т15 

Практична робота 

14. Розрахункове 

завдання 

6 

Практична робота 

14. Розрахункове 

завдання 

6 

ПМК Тест 10 Тест 10 

ЗМ 2 Т16 Практична робота 6 Практична робота 12 
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15. Розрахункове 

завдання 

15-16. 

Розрахункове 

завдання 

Т17 

Практична робота 

16. Розрахункове 

завдання 

6 - - 

Т18 

Практична робота 

17. Розрахункове 

завдання 

6 - - 

Т19 

Практична робота 

18. Розрахункове 

завдання 

6 

Практична робота 

17-18. 

Розрахункове 

завдання 

12 

ПМК Тест 10 Тест 10 

Підсумковий 

контроль 
Екзамен 20 Екзамен 20 

Сума балів за модуль 2 100 … 100 

 

Критерії оцінювання за виконання курсової роботи 

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума 

до 40 до 20 до 40 100 
 

9. Засоби навчання 

• мультимедіа-, проекційна апаратура (проектори, екрани тощо); 

• комп'ютери, комп’ютерні системи та мережи; 

• бібліотечні фонди (підручники і навчальні посібники, методичні 

рекомендації, наукова та художня література); 

 

10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: в питаннях та вiдповiдях [текст] 

підруч. К.: Центр учбової літератури, 2017. 228 с.  

2. Світова економіка: підручник / за ред. О.І. Шниркова, В.І. Мазуренка, 

О.І. Рогача. К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. 616 с. 

3. Carbaugh Robert J. International Economics, 15th Edition, 2017, 489р. 

 

Допоміжна література 

1. Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Лебедєва В. К. та ін. 

Міжнародна економіка. Підручник. / За ред. А. О. Задої, В. М. Тарасевича. К.: 

Центр учбової літератури, 2012. 416 с.  

2. Міжнародні економічні відносини: підручник / за ред. А.П. Голікова, 

О.А. Довгаль. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. 464 с. 

3. Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна 

інтеграція України у світове господарство: кол. монографія / За ред. І.М. 
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Посохова, П.Г. Перерви, О.Д. Матросова, В.Г. Дюжева, В.О. Матросової. 

Харків : НТУ «ХПІ», 2016. 450 с. 

4. Kennedy M. Maria John International Economics. Prentice-Hall of India 

Pvt.Ltd, 2014, 344 p. 

5. Milanović B. Global Inequality: A New Approach for the Age of 

Globalization. Belknap Press: An Imprint of Harvard University Press, 2016, 320p. 

6. Rodrik D. Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal 

Science. W. W. Norton Company, 2016, 272p. 

7. Turban, Efraim; Whiteside, Judy; King, David; Outland, Jon (2017) 

Introduction to Electronic Commerce and Social Commerce. Springer Heidelberg 

New York Dordrecht London. 

 

Інформаційні ресурси в інтернет  

1. Державне агентство України з інвестицій та розвитку [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://in.ukrproject.gov.ua/ 

2. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua. 

3. Киевский центр политических исследований и конфликтологии 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.analitik.org.ua/ 

4. Концепція сталого розвитку та проблеми функцій сучасних держав 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org-/wiki/%D0 

%A1%D1%85%D1%96%D0%B4_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0

%B0%D0%BB). 

5. Нормативные акты Украины [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://search.ligazakon.ua/search/law/npa/. 

6. African Development Bank. – Access mode : http://www.afdb.org. 

7. Asian Development Bank. – Access mode : http://www.adb.org. 

8. Division for Public Administration and Development Management 

(DPADM). – Access mode : http://www.unpan.org/dpepa.asp. 

9. European Development Research Network (EUDN) [Electronic 

resource]. – Access mode : http://www.eudn.org. 

10. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). – 

Access mode : http://www.fao.org/. 

11. Global Development Network [Electronic resource]. – Access mode : 

http://www.gdnet.org. 

12. Human Development Report [Electronic resource]. – Access mode : 

http://hdr.undp.org/default.cfm. 

13. Inter-American Development Bank. – Access mode : 

http://www.iadb.org. 

14. IMF Dissemination Standards Bulletin Board [Electronic resource]. – 

Access mode : http://dsbb.imf.org/Applications/web/dsbbhome. 



24 
 

15. International Monetary Fund (IMF) [Electronic resource]. – Access 

mode : http://www.imf.org. 

16. International Monetary Fund: countries data [Electronic resource]. – 

Access mode : http://www.imf.org/external/index.htm. 

17. OECD: Statistic [Electronic resource]. – Access mode : 

http://www.oecd.org/statsportalhttp://www.sourceoecd.org/content/html/portal/ 

statistics/statistics.htm?comm=statisti0000&token=00499A737D390911051F 

C307BE53A1. 

18. OneWorld [Electronic resource]. – Access mode : 

http://www.oneworld.net. 

19. Organisation for Economic Cooperation and Development [Electronic 

resource]. – Access mode : http://www.oecd.org. 

20. United Nations [Electronic resource]. – Access mode : 

http://www.un.org. 

21. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). – 

Access mode : http://www.unido.org/. 

22. United Nations Online Network in Public Administration and Finance 

(UNPAN). – Access mode : http://www.unpan.org. 

23. United Nations Centre for Regional Development. – Access mode : 

http://www.uncrd.or.jp. 

24. United Nations Development Programme (UNDP). – Access mode : 

http://www.undp.org/. 

25. United Nations Statistics Division. – Access mode : 

http://unstats.un.org/unsd/. 

26. United Nations Conference on Trade and Development [Electronic 

resource]. – Access mode : http://www.unctad.org/. 

27. World Bank. – Access mode : http://www.worldbank.org. 

28. World Health Organization. – Access mode : http://www.who.int. 

29. World Bank: Data and Statistics. – Access mode : 

http://www.worldbank.org/data. 

30. World Development Reports (World Bank). – Access mode : 

http://econ.worldbank.org/wdr/. 

31. World Health Organization: health data (WHO) Statistical 

32. Information System (WHOSIS) [Electronic resource]. – Access mode : 

http://www3.who.int/whosis/menu.cfm. 

 


