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Анотація
Дає можливість студентам розбиратися в закономірностях світогосподарських 

зв'язків; мати уявлення про сучасні тенденції розвитку міжнародної морської торгівлі 
та інших видах міжнародних економічних відносин; ознайомитися з теоретичними 
моделями впливу морської торгівлі на розвиток національної економіки; мати чітке 
уявлення про процеси ціноутворення на світовому ринку і фактори їх визначають; 
знати основні закономірності формування сучасної валютної системи, вплив валютної 
політики на платіжний баланс країни і ефективність інших видів державної політики; 
мати уявлення про взаємовплив світового ринку товарів і послуг, ринку позикових 
капіталів і валютного ринку; отримати методологічні навички аналізу 
зовнішньоекономічних відносин та державної політики у відкритій економіці.

Значення курсу визначається тим, що він орієнтований на вивчення системи 
економічних відносин, а також актуальних економічних проблем, вирішення яких 
сприятиме подальшому розвитку суспільства на основі сучасного економічного 
мислення та оволодіння економічною культурою.

Ключові слова: виробництво, ресурси, споживання, економічні потреби, 
економічні інтереси, економічна система, власність, товар, вартість, ціна, гроші, 
інфляція, капітал, праця, робоча сила, заробітна плата, держава, конкуренція, прибуток, 
витрати виробництва, суспільний продукт, економічне зростання, зайнятість, 
безробіття, господарський механізм, світове господарство, світова морська торгівля.

Abstract
Gives students the opportunity to understand the laws of world economic relations; have 

an idea of current trends in international maritime trade and other types of international 
economic relations; to get acquainted with theoretical models of the impact of maritime trade 
on the development of the national economy; have a clear idea of the pricing processes in the 
world market and the factors that determine them; know the basic patterns of formation of the 
modem monetary system, the impact of monetary policy on the country's balance of payments 
and the effectiveness of other public policies; have an idea of the interaction of the world 
market of goods and services, the debt capital market and the foreign exchange market; to 
acquire methodological skills of analysis of foreign economic relations and public policy in 
the open economy.

The value of the course is determined by the fact that it focuses on the study of the 
system of economic relations, as well as current economic problems, the solution of which 
will contribute to the further development of society on the basis of modern economic 
thinking and mastery of economic culture.

Key words: production, resources, consumption, economic needs, economic interests, 
economic system, property, commodity, value, price, money, inflation, capital, labor, wages, 
state, competition, profit, production costs, social product, employment, unemployment, 
economic mechanism, world economy, world maritime trade.
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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, 

спеціальність (освітня 
програма), освітній рівень

Характеристика 
навчальної дисципліни

денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання

Кількість кредитів -  3 Галузь знань Вибіркова

Модулів -  1 (ш и ф р  і назва) Рік підготовки:
Змістових модулів -  2 3-й 3-й
Електронний адрес РПНД 
на сайті Університету
http://www.niios.edii.ua/

Спеціальність
Семестр

5-й 5-й

students/о s vita/860/ (к о д  т а  н ай м ен у в ан н я )

Освітня програма

Лекцій

Індивідуальне науково- 
дослідне завдання

15 год. 8 год.

Практичні, семінарські
(н азва)

15 год. 8 год.
Загальна кількість годин 90 (н ай м ен у в ан н я)

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних:
9-й сем -  2 год.;

самостійної роботи:
9-й сем -  4 год.

Освітній рівень: 
перший

(бакалаврський)

Самостійна робота
60 год. 74 год.

Вид контролю: залік

Форма контролю: 
комбінована
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна економіка та світова 

морська торгівля» є формування у  студентів відповідно до освітньо- 
професійної програми таких компетентностей:

• здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 
інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та 
пов’язаних з цим управлінських рішень;

• здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та 
розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх 
розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси;

• здатність до управління структурним підрозділом з міжнародної 
економічної діяльності організації, його змінами, нести відповідальність за свої 
рішення в межах професійної компетенції.

3. Передумови для вивчення дисципліни
Передумовами для вивчення дисципліни є: немає_____

4. Очікувані результати навчання
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання:
• розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань 

розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної 
діяльності;

• обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку 
суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики;

• орієнтуватися в глобальних проблемах економічного розвитку світових 
господарських зв'язків, інтеграції України в систему міжнародних економічних 
відносин, в тому числі в сфері морської торгівлі;

• враховувати соціальні аспекти впливу рішень, що приймаються на 
співробітників, споживачів, місцеві спільноти.
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5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Світова економіка 
Тема 1. Світова економіка як система

Місце і роль світової економіки в економічній теорії. Структура понять і 
основні концепції світової економіки. Методи аналізу економічних процесів у 
світовій економіці. Етапи становлення світового ринку. Загальні закономірності 
та основні риси сучасного етапу розвитку світової економіки. Підходи і моделі 
класифікації країн у світовій економіці. Моделі світового ринку.
[1] стор. 10-15, [2] стор. 77-81

Тема 2. Міжнародний поділ праці та інтеграційні процеси у світовій економіці 
Міжнародний поділ праці (МПП) як матеріальна основа світового 

господарства. Сучасні теорії МПП. МПП і спеціалізація. Міжгалузева і 
внутрішньогалузева спеціалізація. Предметна, подетальна і технологічна 
спеціалізація. Неоднаковість розвитку спеціалізації в різних групах країн. 
Міжнародний поділ праці та світова торгівля.

Види інтеграції. Міжнародна економічна інтеграція. Зони вільної торгівлі, 
митні союзи, загальний ринок, економічні та валютні союзи. Основні 
інтеграційні об'єднання в світовій економіці. Етапи формування та принципи 
функціонування Європейського союзу. Економічна інтеграція в Північній 
Америці. Інтеграційні об'єднання в інших регіонах.
[1] стор. 15-20

Тема 3. Макроекономічні показники і міжнародні зіставлення
Система відтворювального процесу національної економіки з урахуванням 

іноземного сектора і світової торгівлі. Система національних рахунків і облік 
платежів за міжнародними операціями. Макроекономічні показники моделі 
відкритої економіки. Міжнародні зіставлення. Національний дохід і світова 
торгівля
[1] стор. 21-30, [2] стор. 81-89

Тема 4. Цілі і фактори економічного зростання в світовій економіці
Стадії економічного зростання у світовій економіці після другої світової 

війни. Циклічність світової економіки. Моделі споживання і економічне 
зростання. Продуктивність праці і капіталу у світовій економіці. Методи 
прогнозування світового економічного зростання.

Особливості відтворювальних процесів в соціальних галузях. Місце і роль 
соціальної інфраструктури в світовій економіці. Показники і динаміка розвитку 
соціальної інфраструктури. Якість життя і динаміка економічного зростання.
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Значення якості робочої сили і послуг в підвищенні конкурентоспроможності 
національних економік. Соціальні потреби і світовий товарний ринок. Показники 
і динаміка розвитку соціальної структури суспільства. Концепції соціального 
розвитку.

Інновації і міжнародна конкурентоспроможність національних економік. 
Науково-технічний прогрес і проблеми технологічного розриву.
[1] стор. 89-93, [2] стор. 177-185

Тема 5. Глобальні проблеми і світова економіка
Глобалістика як галузь наукових знань. Поняття і сутність глобальних 

проблем. Причини і сфери їх виникнення. Демографічні тенденції в світовій 
економіці після другої світової війни. Продовольче забезпечення миру. 
Проблема вичерпності запасів сировини. Енергія і світова політика. 
Мілітаризація економіки і споживання.

Вплив глобальних проблем на динаміку і структуру світової економіки. 
Місце і роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем.
[1] стор. 20-31

Тема 6. Міжнародна конкурентоспроможність і регулювання відтворювальних 
процесів у світовій економіці

Концепції конкурентних переваг країн на світовому ринку. Детермінанти 
конкурентних переваг країн. Динаміка національних переваг. Моделі 
національних конкурентних переваг. Діяльність уряду по підвищенню рівня 
міжнародної конкурентоспроможності національних фірм.

Цілі, функції, методи регулювання відтворювальних процесів на 
національному і міжнародному рівнях. Інституційна структура регулювання 
відтворювальних процесів у світовій економіці. Правова і економічне 
середовище ведення міжнародного бізнесу. Національні програми державного 
регулювання відтворювальних процесів: зміст, структура, показники.
Національні програми регулювання ринкових відносин. Місце і роль 
міжнародних організацій в регулюванні світових відтворювальних процесів.
[1] стор. 180-192, [2] стор. 177-185

Тема 7. Транснаціональні корпорації та міжнародні банки в світовій економіці 
Корпоративний капітал. Транснаціональні корпорації (ТНК): сутність, 

форми, етапи розвитку. Класифікація ТНК. Організаційна структура ТНК. Місце 
і роль ТНК у розвитку світової економіки: виробництво, фінанси, торгівля, 
експорт капіталу і технологій. Роль ТНК в регулюванні світового 
відтворювального процесу. Міжнародні банки в світовій економіці.
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Організаційна структура і функції міжнародних банків. Вплив міжнародних 
банків на світову торгівлю.
[1] стор. 132-142, [2] стор. 171-177

Тема 8. Міжнародний рух факторів виробництва
Міжнародна міграція робочої сили. Закономірності в міграції. Світовий 

ринок робочої сили. Вплив міграції робочої сили на економічний розвиток 
країни. Проблема "відпливу умів". Вплив міграції на ринок праці.

Міжнародна міграція капіталу. Сутність і форми вивозу капіталу. Прямі та 
портфельні інвестиції. Зміни в географічній структурі експорту капіталу. Роль і 
значення іноземних інвестицій в економіці країни. Транснаціональні корпорації. 
Вільні економічні зони як засіб залучення іноземних інвестицій. Міжнародний 
кредит. Криза зовнішньої заборгованості та шляхи її врегулювання. Теорія 
експорту капіталу. Прямі іноземні інвестиції і багатонаціональні компанії.
[1] стор. 68-87, [2] стор. 13-27

Тема 9. Валютно-фінансове і кредитне забезпечення міжнародного економічного 
співробітництва

Поняття валютних відносин та валютної системи. Валютний ринок. Курси- 
контракти на готівковому валютному ринку. Крос-курси. Ринки термінових угод. 
Попит на валюту і її пропозицію. Валютний курс і фактори, що впливають на 
його формування. Вплив валютного курсу на міжнародну торгівлю. Паритет 
купівельної спроможності (ПКС). Паритет процентних ставок. Лаг, дисконт і 
паритетні угоди. Ризики учасників валютних операцій.

Міжнародний кредит як економічна категорія. Функції та форми 
міжнародного кредиту. Лізинг і факторинг. Основні фактори, що визначають 
розмір відсоткової ставки за міжнародними кредитами. Види забезпечення 
міжнародних кредитів. Державне регулювання міжнародних кредитних 
відносин. Міжнародне кредитування та фінансування країн, що розвиваються. 
Світовий ринок позичкових капіталів і країни, що розвиваються. Криза 
платоспроможності. Регулювання зовнішнього боргу 
[1] стор. 95-104, 160-166, [2] стор. 153-171

Змістовний модуль 2. Світова морська торгівля 
Тема 10. Світова торгівля

Світова торгівля на основі абсолютних переваг. Світова торгівля на основі 
порівняльних переваг. Торгівля в умовах постійних, зростаючих і зменшуються 
витрат заміщення.

Теорія Хекшера-Оліна. Вільна торгівля і розподіл доходу. Зовнішня
9



торгівля і винагорода факторів виробництва
Закономірність спеціалізації факторів виробництва. Аналіз структури 

зовнішньої торгівлі на основі факторних пропорцій. Порівняльна
фактороемкости зовнішньої торгівлі. Парадокс Леонтьєва. Зовнішня торгівля і 
зайнятість.

Науково-технічний прогрес і зовнішня торгівля. Зростання
интеллектуалоемкой торгівлі. Конвергенція між індустріально-розвиненими 
країнами. Попит як основа для зовнішньої торгівлі. Теорія, заснована на 
диференційованому попиті. Технологія як фактор виробництва. Технологічні 
теорії. Новий продукт і його життєвий цикл. Теорія ефекту масштабу. Зовнішня 
економія на масштабах (external economies). Внутрішня економія на масштабах 
(internal economies). Економія на масштабах з монополістичної конкуренцією. 
Міжгалузева (inter-industry) і внутрішньогалузева (intra-industry) торгівля.
[1] стор. 35-56, [2] стор. 3-35

Тема 11. Світова морська торгівля
Роль морського транспорту в світовій торгівлі. Види міжнародних 

морських сполучень. Міжнародні морські перевезення. Структура морських 
вантажів. Етапи та основні операції міжнародних морських перевезень вантажів.

Суб'єкти міжнародних морських транспортних відносин. Особливості та 
умови міжнародних морських транспортних перевезень. Міжнародні договори 
про морські перевезення.

Транспортно-експедиторське посередництво. Регулювання морських 
транспортних відносин міжнародними транспортними організаціями і 
конвенціями. Участь України в міжнародних морських транспортних послугах. 
[1] стор. 39-42

Тема 12. Ціноутворення на світовому ринку та оцінка виграшу від зовнішньої 
торгівлі

Ціноутворення в світовій морській торгівлі. Взаємодія попиту і пропозиції 
у зовнішній торгівлі. Громадські криві байдужості як інструмент відображення 
змін в добробуті від встановлення торгових відносин. Оцінка наслідків 
встановлення торгових відносин для споживачів, виробників, окремої країни і 
решти світу. Умови торгівлі. Виграш від встановлення торгових відносин.

Зміна характеристик попиту і міжнародна морська торгівля. Зростання 
факторів виробництва і наслідки для світової торгівлі. Імпортозамінне зростання 
і наслідки для умов торгівлі. Експорторозширяюче зростання і наслідки для умов 
торгівлі. Зовнішньоторговельні позиції морських перевізників.
[1] стор. 48-53
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Тема 13. Товарна і географічна структура світової морської торгівлі
Зростання світової морської торгівлі. Міжнародні товарні номенклатури. 

Динаміка світової морської торгівлі і основні методи її вимірювання. Товарна 
структура світової морської торгівлі. Географічна структура світової морської 
торгівлі.

Посередницькі послуги в міжнародній морській торгівлі, їх роль і 
значення, масштаби поширення. Світовий ринок морських транспортних послуг. 
Роль морського транспорту в міжнародних економічних відносинах. Структура 
міжнародних морських транспортних операцій. Вплив транспортного фактора на 
ефективність зовнішньоторговельних операцій.

Напрямки морських торговельних потоків. Зміни в географічній і товарній 
структурі світової морської торгівлі. Аналіз морських торговельних потоків на 
основі теорій торгівлі. Порівняльні переваги в промислових товарах і динаміка 
морських торговельних потоків.
[1] стор. 39-42, [2] стор. 35-41

Тема 14. Роль держави в регулюванні зовнішньоторговельних процесів
Державне регулювання зовнішньої торгівлі. Вільна торгівля і 

протекціонізм. Тарифні і нетарифні обмеження. Мито і митний тариф. Базисна 
теорія митних тарифів. Вплив протекціоністської політики на доходи 
виробників, держави і добробут споживачів. Фактичний рівень митного тарифу. 
Методи вимірювання національних втрат від тарифу. Доводи на користь 
тарифних обмежень. Тариф, оптимальний для всієї країни. Нетарифні 
інструменти торгової політики. Імпортні квоти. Експортні бар'єри. Експортні 
субсидії і компенсаційні мита. Демпінг. Антидемпінгові заходи. Сприяння 
проведенню структурної перебудови. Міждержавне регулювання морської 
торгівлі. Міжнародні угоди і торгова політика. ОПЕК та інші міжнародні картелі. 
Теоретичні межі панування картелю. Світова організація торгівлі. Генеральна 
угода з тарифів і торгівлі та його вплив на регулювання світової морської 
торгівлі.
[1] стор. 56-64, [2] стор. 47-71
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Тематичний план навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин Кількість годин
денна форма заочна форма

разом в тому числі разом в тому числі
лек пр лаб с.р. лек пр лаб с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Змістовий модуль 1. Світова економіка

Тема 1. Світова економіка як система 7 1 - - 6 7 1 - - 6
Тема 2. Міжнародний поділ праці та інтеграційні процеси у світовій 
економіці

5 - 1 - 4 5 - - - 5

Тема 3. Макроекономічні показники і міжнародні зіставлення 10 2 2 - 6 10 1 2 - 7
Тема 4. Цілі і фактори економічного зростання в світовій економіці 6 - - - 6 6 - - - 6
Тема 5. Глобальні проблеми і світова економіка 6 2 - - 4 6 2 - - 4
Тема 6. Міжнародна конкурентоспроможність і регулювання 
відтворювальних процесів у світовій економіці

6 “ 2 - 4 6 - 2 - 4

Тема 7. Транснаціональні корпорації та міжнародні банки в світовій 
економіці

6 2 - - 4 6 - - - 6

Тема 8. Міжнародний рух факторів виробництва 6 - 2 - 4 6 - - - 6
Тема 9. Валютно-фінансове і кредитне забезпечення міжнародного 
економічного співробітництва

8 2 2 - 4 8 2 2 - 4

Разом за змістовим модулем 1 60 9 9 - 42 60 6 6 - 48
Змістовий модуль 2. Світова морська торгівля

Тема 10. Світова торгівля 8 2 2 - 4 8 - 1 - 7
Тема 11. Світова морська торгівля 6 2 - - 4 6 1 - - 5
Тема 12. Ціноутворення на світовому ринку та оцінка виграшу від 
зовнішньої торгівлі

4 - 2 . “ 2 4 “ - - 4

Тема 13. Товарна і географічна структура світової морської торгівлі 6 - 2 - 4 6 - 1 - 5
Тема 14. Роль держави в регулюванні зовнішньоторговельних процесів 6 2 - - 4 6 1 - - 5
Разом за змістовим модулем 2 ЗО 6 6 - 18 зо 2 2 - 26
Разом за курсом 90 15 15 - 60 90 8 8 - 74



Теми практичних занять

№
з/п Назва теми

Кількість годин
денна
форма

заочна
форма

1. Міжнародний поділ праці та інтеграційні процеси 
у світовій економіці

1 -

2. Макроекономічні показники і міжнародні 
зіставлення

2 2

3. Міжнародна конкурентоспроможність і 
регулювання відтворювальних процесів у світовій 
економіці

2 2

4. Міжнародний рух факторів виробництва 2 -

5. Валютно-фінансове і кредитне забезпечення 
міжнародного економічного співробітництва

' 2 2

6. Світова торгівля 2 1
7. Ціноутворення на світовому ринку та оцінка 

виграшу від зовнішньої торгівлі
2 —

8. Товарна і географічна структура світової морської 
торгівлі

2 1

... Разом 15 8

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 (включає виконання аналітичних 
завдань) -  2-3 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

1 Підготовка до лекцій 15 15
2 Підготовка до практичних робіт ЗО ЗО
3 Виконання контрольної роботи - 14
4 Підготовка до заліку 15 15

... Разом 60 74
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6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх
демонстрування

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 
навчання є:

1. На практичних роботах -  аналітичні завдання
2. За змістові модулі -  тести
2. За весь курс -  екзамен

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 заліку. У кожного компонента своя частка в 
загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати до 80 
балів. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки 
протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання завдань та 
інше).

Питома вага заключного заліку в загальній системі оцінок -  20 балів. 
Право здавати заключний залік дається студенту, якій з урахуванням 
максимальних балів проміжних оцінок набирає не менше 60 балів. Підсумкова 
оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки заліку.

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) 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

Аналітичні завдання

5

Робота виконана у встановлений термін. Студент самостійно 
визначає тип ситуації і добирає раціональний метод аналізу. 
Демонструє розуміння комплексного підходу до аналізу ситуації. 
Звіт відповідає встановленим вимогам.

4

Робота виконана самостійно з порушенням встановлених 
термінів. Студент за допомогою викладача визначає тип ситуації і 
добирає раціональний метод аналізу. Демонструє розуміння 
комплексного підходу до аналізу ситуації. Звіт відповідає 
встановленим вимогам.
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3
Робота виконана самостійно у встановлений термін. Студент 
проводить аналіз користуючись алгоритмом. Звіт відповідає 
встановленим вимогам.

2
Робота виконана самостійно у встановлений термін. Студент 
проводить аналіз користуючись алгоритмом. Складений звіт 
містить неточності у висновках та помилки

1
Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 
проводить аналіз за спрощеним алгоритмом з помилками. 
Складений звіт містить неточності у висновках та помилки

0 Студент не демонструє вміння аналізувати ситуацію.
Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 
40 балів (8 робіт по 5 балів)

Поточний модульний конт роль у формі тест;рвання
Правильних 
відповідей, %

100 90 80 70 60 50 40 зо 20 10

Бал 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
Максимальна оцінка студента за даний компонент програми:
40 балів (2 модульні контрольні роботи по 20 балів, кожна МКР 20 тестів по 
1 балу)

Оцінка результатів виконання контрольної роботи (заочна форма 
___________________________ навчання)___________________________

Кількість
балів

Критерії оцінювання за бальною шкалою

29-35

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

22-28

Змість роботи відповідає обраній темі; але має поверхневий аналіз, 
матеріал викладено непослідовно та необгрунтовано. Робота 
виконувалась не систематично та подана на перевірку науковому 
керівнику з порушенням термінів виконання

15-21

Робота, оформлена за вимогами, які пред’являються до 
контрольних робіт, але має недостатньо критичний аналіз, матеріал 
викладено непослідовно та необгрунтовано. Основні тези роботи 
розкриті, але недостатньо обґрунтовані, нечітко сформульовано 
висновки, пропозиції і рекомендації.

8-14

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.
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Робота не носить дослідницького характеру, не має аналізу і не 
1-7 відповідає вимогам, які пред’являються до контрольних робіт. У 

роботі немає висновків або вони носять декларативний характер.

Підсумковий контроль (залік) у формі тестування
Правильних 
відповідей, %

100 90 80 70 60 50 40 зо 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

Денна форма Заочна форма

Вид роботи
Кількіст 
ь балів

Вид роботи
Кількіст 
ь балів

ЗМ 1

Т2

Практична робота 1. 
Міжнародний поділ 
праці та інтеграційні 
процеси у світовій 
економіці

5 - -

тз

Практична робота 2. 
Макроекономічні 
показники і 
міжнародні 
зіставлення

5

Практична робота 2. 
Макроекономічні 
показники і 
міжнародні 
зіставлення

5

Т6

Практична робота 3.
Міжнародна
конкурентоспроможні
сть і регулювання
відтворювальних
процесів у світовій
економіці

5

Практична робота 3.
Міжнародна
конкурентоспроможні
сть і регулювання
відтворювальних
процесів у світовій
економіці

5

Т8
Практична робота 4. 
Міжнародний рух 
факторів виробництва

5 - -

Т9

Практична робота 5.
Валютно-фінансове і
кредитне
забезпечення
міжнародного
економічного
співробітництва

5

Практична робота 5.
Валютно-фінансове і
кредитне
забезпечення
міжнародного
економічного
співробітництва

5
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ПМК Тест 10 Тест 10

ЗМ 2

Т8
Практична робота 6. 
Світова торгівля

5
Практична робота 6. 
Світова торгівля

5

T9

Практична робота 7. 
Ціноутворення на 
світовому ринку та 
оцінка виграшу від 
зовнішньої торгівлі

5 - -

ТЮ

Практична робота 8. 
Товарна і географічна 
структура світової 
морської торгівлі

5

Практична робота 8. 
Товарна і географічна 
структура світової 
морської торгівлі

5

ПМК Тест 10 Тест 10
Контрольна

робота
- - Контрольна робота 35

Підсумкови 
й контроль

Залік 20 Залік 20

Сума балів за семестр 100 100

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, нотні партитури тощо);

10. Рекомендовані джерела інформації 
Основна література

1. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях [текст] 
підруч. К.: Центр учбової літератури, 2017. 228 с.

2. Krugman, Paul R., Obstfeld, Maurice, Melitz, Marc (2019) International 
Trade: Theory and Policy, 1 Ith Edition. Pearson

Допоміжна література
1. Григорова-Беренда Л. L, Шуба М. В. Теорія і практика зовнішньої 

торгівлі : навчальний посібник. Харків : Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна, 2016. 136 с.

2. Зінчук Т.О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. 
Навчальний посібник. // за ред. д.е.н., проф. Т.О. Зінчук. Житомир: “Полісся”, 
2013. 416 с.

3. Міжнародні економічні відносини: підручник / за ред. А.П. Голікова,
О.А. Довгаль. X.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. 464 с.
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4. Князь С. В., Бець М. Т., Вербицька Г. Л. Міжнародна торгівля і 
фінанси. Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 
2016. 516 с.

5. Рокоча В. В., Алькема В. Г., Терехов В. І. Міжнародна торговельна 
діяльність: підручник. К.: ВНЗ «Університет економіки та права КРОК», 2018. 
698с.

6. Міжнародна торгівля: конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. 
посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна 
економіка» / КШ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Моісеєко Т. Є. Київ: КШ ім. 
Ігоря Сікорського, 2018. 287 с.

7. Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник розвитку 
внутрішнього ринку України : колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук, 
чл.-кор. НААН України Т.О.Осташко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та 
прогнозув. НАН України». К., 2019. 350 с.

8. Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна 
інтеграція України у світове господарство: кол. монографія / За ред. І.М. 
Посохова, П.Г. Перерви, О.Д. Матросова, В.Е. Дюжева, В.О. Матросової. 
Харків : НТУ «ХПІ», 2016. 450 с.

9. Gandolfo, Giancarlo (2017) International Trade Theory and Policy. 
Springer Heidelberg New York Dordrecht London

10. Hobson John A. (2003) International Trade: An Application of Economic 
Theory. Batoche Books. Kitchener

11. McLaren, John (2012) International Trade. Wiley. 352p.
12. Sherlock Jim, Reuvid Jonathan (2007) The Handbook of International 

Trade: A Guide to the Principles and Practice of Export. Second Edition. The 
Institute of Export

13. Suranovic, Steve (2010) International Trade: Theory and Policy. George 
Washington University. Saylor Foundation

14. 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. Міністерство освіти і науки України www.mon.gov.ua/
2. Верховна Рада України http://portal.rada.gov.ua/,

htpp://www.zakon.rada.gov.ua/
3. Веб-сервер Верховної Ради України http://alpha.rada.kiev.ua/
4. Консорціум економічних досліджень http://www.eurasia.org/eerc/kiev/
5. Інститут реформ, м. Київ http://www.irr.org.ua/
6. Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/
7. Світовий банк в Україні http://www.worldbank.org.ua/
8. Матеріали міжнародного центру сприяння торгівлі та сталому

розвитку:
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https://www.ictsd.org/research?utm_source=ICTSD+Contact+List&utm_ca 
mpaign=5 0 87fD3 98 0&utm_medium=email&utm_term=0_6d9a732f5 6- 
5087f03980-l 58773269

9. Міжнародний центр перспективних досліджень http://www.icps.kiev.ua/
10. Державне агентство України з інвестицій та інновацій 

http://arch.ukrproject.gov.ua/
11. Державне агентство України з інвестицій та розвитку 

http://in.ukrproject.gov.ua/
12. Державний комітет статистики України www.ukrstat.gov.ua.
13. Киевский центр политических исследований и конфликтологии 

www.analitik.org.ua/
14. Нормативные акты Украины http://search.ligazakon.ua/search/law/npa/
15. СОТ: https://www.wto.org/english/tratop_e/tratop_e.htm
16. European Development Research Network (EUDN) http://www.eudn.org.
17. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 

http://www.fao.org/.
18. Global Development Network http://www.gdnet.org.
19. Human Development Report http://hdr.undp.org/default.cfm.
20.International Monetary Fund (IMF) http://www.imf.org.
21 .OECD: Statistic http://www.0ecd.0rg/statsp01talhttp://www.s0urce0ecd.0rg 

/content/html/portal/statistics/statistics.htm?comm=statisti0000&token=004 
99A737D390911051F C307BE53A1

22. One World http ://www. oneworld.net
23. United Nations http://www.un.org
24. United Nations Statistics Division, http://unstats.un.org/unsd/
25. United Nations Conference on Trade and Development 

http://www.unctad.org/
26. World Bank http://www.worldbank.org
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