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Вивчення навчального курсу «Міжнародні економічні 

відносини» передбачає:  

 



Компетенційний набір:  

а) академічні  
• загальні знання про функціонування економічної системи та способи 

його моделювання, 

• знання про загальні принципи та конкретні передумови реалізації 
економічної політики (в міждисциплінарному аспекті) 

 

б) дослідницькі   
• увага до дрібних деталей явища (процесу), 

• отримання інформації з електронних баз даних, 

• техніка пошуку інформації за допомогою електронних пошукових 
мереж 

 



в) фахові  
• знання предметної області (в обсязі програми навчального курсу), 

• використання програмних засобів (Excel, EViews, Statistica, XMind), 

• методи емпіричного аналізу (взаємна причинність, множинна регресія),  

• поглиблене знання іноземної мови професійного спрямування, 

• здатність до вирішення завдань під часовим тиском,  

• докладність, 

• управління часом, 

• здатність до самостійного опрацювання проблеми та прийняття 

належних рішень,  

• зосередженість на виконанні поставленого завдання, 

• аналітичність, 

• креативність, 

• здатність до самостійного поглиблення знань під час професійної 

діяльності 

 



г) соціально-значущі  
• розуміння економічних і політичних процесів в економіці країни,  

• адекватна самооцінка, 

• емоційна стриманість, 

• відповідальність,  

• дотримання етичних засад, 

• розуміння політичної ситуації та формування раціональних 

виборчих преференцій  

 

д) загальні (генеричні) 
• критичне мислення,  

• комунікативність,  

• володіння комп’ютерною технікою, 

• вміння проводити розрахунки за допомогою електронних 

таблиць,  

• підготовка письмових документів 

 



Теоретичний матеріал містить такі основні блоки:  

• Платіжний баланс та його аналітичні властивості 

• Баланс заощаджень-інвестицій 

• Підходи до вирівнювання платіжного балансу 

• Модель Манделла─Флемінга та її розширення 

• Модель абсорбційного та цінового підходів до 

вирівнювання платіжного балансу 

• Монетарна модель платіжного балансу  

• Модель «залежної» економіки 

• Моделі економічного зростання  

• Моделі зовнішнього боргу  

• Моделі міжнародної торгівлі (Хекшера─Оліна, 

агломераційна) 

• Моделі міжнародної міграції робочої сили 

 



Вивчення теоретичного матеріалу дозволяє 

отримувати відповіді на такі питання:  

• динаміка номінального і реального обмінного курсів 

• ефективність зовнішньої торгівлі 

• підходи до вирівнювання платіжного балансу 

• прогнозування макроекономічних наслідків економічної 

політики  

 

Опрацювання конкретних проблем економічного життя 

передбачає самостійний пошук необхідної інформації, 

використання економіко-статистичних методів для 

ідентифікації причинно-наслідкових зв’язків та вміння 

узагальнювати отримані результати 



При цьому велике значення має опрацювання  

проблемно-орієнтованих домашніх завдань:   

 



Восени 2015 р. студенти ІІ-IV курсів опрацьовували такі 

завдання: 

• За допомогою моделі Манделла-Флемінга поясніть наслідки здешевлення сирої 

нафти для економіки України (обмежена мобільність капіталу) за умов фіксованого 

та плаваючого обмінного курсу 

• За допомогою монетарної моделі платіжного балансу поясніть логіку спаду 

виробництва в Україні в 2014-2015 рр. 

• За допомогою моделі абсорбційного підходу проілюструйте стан української 

економіки в 2014-2015 рр. Що можна запропонувати в даний час для досягнення 

рівноважного значення ВВП?  

• Назвіть п’ять найбільш вагомих причин відсутності конвергенції країн «третього 

світу». Які з них присутні в сучасній Україні? Чого немає? 

• Проведіть SWOT-аналіз європейської інтеграції для Львівської області.  

 

 

 



• На підставі прогнозу ціни сирої нафти розрахуйте «справедливу» вартість 
природного газу для населення в Україні в 2016 р.  

• Використовуючи індекс оптових цін в США, розрахуйте індекси цін на сиру нафту і 
продовольство у реальному вимірі. За допомогою фільтру Ходріка-Прескотта 
отримайте трендові значення обох показників. Чим можуть пояснюватися коливання 
цін на сировину за останні два десятиліття? За допомогою тесту Гренджера 
визначте характер взаємного зв’язку між фактичними і трендовими значеннями обох 
цінових індексів. Отриманий результат поясніть.  

• Оцініть вплив минулорічної девальвації гривні на вартість зведення житлового 
будинку площею 150-200 м2 зі середнім рівнем енергоощадності (клінкерна цегла, 
екстродований пінопласт, керамічна черепиця, ізоляція за допомогою мінеральної 
вати).   

• Станом на вересень вартість аренди квартири становить 4 тис. грн. Якою є її 
ринкова вартість відповідно до рівня процентної ставки?  

• За допомогою поданого схематичного кошторису об’єкта нерухомості розрахуйте 
економічний ефект від девальвації гривні на 20%, її зміцнення на 15%, а також 
ефект від гальмування інфляції до 15% річних. На основі прогнозних показників 
інфляції і обмінного курсу розрахуйте орієнтовну вартість об’єкта нерухомості на 
2016 р.  

 



• Проведіть класифікацію різноманітних макроекономічних шоків, яких зазнала 
економіка України упродовж січня-серпня 2015 р. Що сталося у світовій економіці за 
цей час?  

• Підготуйте есе на тему «Чотири пропозиції щодо оподаткування вітчизняної 
нерухомості не по-дебільному» (не більше 500 слів).   

• Упродовж останніх трьох місяців стрімко знижуються ціни світового ринку на сиру 
нафту. Якими є чинники такої цінової динаміки? Що можна прогнозувати на найближчі 
півроку?  

• Чому Саудівська Аравія може бути зацікавлена у нинішньому стрімкому зниженні 
світових цін на сиру нафту? 

• За допомогою структурно-логічної схеми систематизуйте матеріал статті про взаємний 
зв’язок між цінами на продовольчі товари і сировину (рекомендовано використати 
можливості програми XMind).  

• Оцініть «за» і «проти» державних субсидій на природний газ для населення в Україні. 
Який зв’язок з платіжним балансом простежується?    

•  Есе на тему «Оздоровлюючий вплив підвищення вартості природного газу до 
світового рівня на внутрішньому ринку» (не більше 500 слів) 

• Есе на тему «Прояви популізму в програмах українських політиків» (не більше 
сторінки).  

• Тези виступу перед керівниками області на тему «Причини відсутності сприятливого 
впливу девальвації гривні на обсяги експорту в Україні».  

 



• Докладніше зі завданнями та їхніми розв’язками 

можна ознайомитися в окремих файлах для 2013-

2015 рр. на інтернет-сторінці проф. Шевчука В.   

 http://www.lac.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-mizhnarodnikh-

ekonomichnikh-vidnosin/shevchuk-viktor-oleksiiovich/ 

• Для ефективної організації навчального процесу 

інтенсивно використовується дистанційна платформа 

MOODLE  
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• Для кожного курсу є можливість розміщення навчальної 

програми, основної і додаткової літератури, навчальних 

завдань і тестів для самостійної перевірки знань.  

• Студент має можливість отримати навчальну літературу 

в електронному вигляді, відіслати домашні завдання, 

ознайомитися з відповідями  

   на них, перевірити   

   знання за допомогою  

   інтерактивного тесту,  

   і, нарешті, побачити  

   власний рейтинг 



Упродовж семестру студенти виконують 5 домашніх 

завдань, мають дві контрольні роботи (переважно 

теоретично-аналітичного змісту) і практикум, що має на 

меті розв’язок практичних завдань (з використанням  

табличного процесора Excel та статистичних пакетів 

EViews i Statistica)  



Під час інтернет-практикуму відпрацьовуються навички 

пошуку необхідної  інформації та підготовки аналітичних 

матеріалів на задану тематику. Наприкінці лекцій і 

практичних занять практикуються експрес-завдання, а 

також короткі тести 

 (5-10 запитань).  

 Зазвичай семестр  

 завершується  

 підсумковим  

 колоквіумом  

 



Для домашнього опрацювання вибираються завдання, 

що передбачають використання теоретичного апарату та 

аналітичних конструкцій для пояснення актуальних 

проблем відкритої економіки 



• Обрані підходи дозволяють працювати над 

формуванням компетенційного набору для студентів 

спеціальності «Міжнародні економічні відносини»  

• Багато залежить від цілісності навчальної програми 

спеціальності та належного  

   інформаційного забезпечення  

   супутніх дисциплін  

Докладніше про навчальний процес 

кафедри міжнародних економічних 

відносин: 

http://www.lac.lviv.ua/structure/faculties/f

mev/kaf-mev/ 
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Дякую  

за увагу !!! 


