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ВСТУП 
 

Для розвитку сучасних світогосподарських зв’язків характерними є 
поглиблення міжнародної інтеграції національних економік, їх секторів та 
окремих регіонів країн, глобалізація конкуренції та уніфікація її форм між 
основними учасниками міжнародних економічних відносин (МЕВ), 
посилення впливу діяльності провідних транснаціональних корпорацій (ТНК) 
на розвиток світового господарства. Особливого значення для країн з 
перехідною економікою набуває активна участь у міжнародному поділі праці 
та інтеграційних процесах шляхом ефективного здійснення зовнішньо-
економічної діяльності (ЗЕД), оскільки це є важливим фактором 
трансформації та розвитку економіки. Вказаним посилюється важливість 
вивчення сучасних тенденцій розвитку міжнародної економіки, теоретичних 
засад становлення глобальних економічних процесів та поглиблення цієї 
проблематики у підготовці студентів.   

Вивчення предмету „Міжнародна економіка” передбачає дослідження 
особливої сфери суспільно-виробничих зв`язків, що виходять за 
територіальні межі окремих держав. Таким чином, метою викладання 
дисципліни “Міжнародна економіка” є формування у майбутніх фахівців 
умінь аналізувати особливості становлення зв’язків між країнами, визначати 
їх вплив на національні економіки у світовому економічному просторі, 
аналізувати окремі проблеми у сфері міжнародних економічних відносин. 

 Означена мета передбачає досягнення наступних головних завдань 
вивчення дисципліни:  

- вивчення сутності й тенденцій інтернаціоналізації економіки, форм, 
методів, суб’єктів і рівнів міжнародної економічної діяльності, принципів і 
середовища її розвитку, практики здійснення і механізмів її регулювання; 

- набуття вмінь аналізувати й оцінювати світогосподарські явища і 
процеси у контексті національних інтересів України; 

- отримання фундаментальних знань про моделі відкритої економіки, 
принципи порівнянь рівнів економічного розвитку країн, платіжний баланс 
та політику його врівноваження, основні тенденції розвитку світових ринків 
товарів, послуг, капіталів та робочої сили. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: 
- узагальнювати інформацію про стан та проблеми розвитку МЕВ 

окремих країн; 
- аналізувати показники розвитку та зростання національних економік; 
- обґрунтовувати пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення 

зовнішньоекономічної політики на загальнодержавному рівні; 
-  на основі аналізу зарубіжних періодичних видань фахово оцінювати 

сучасний стан та проблеми розвитку світового господарства в умовах 
глобалізації. 

Вивчення особливостей розвитку світових ринків товарів та послуг 
дозволить студентам отримати практичні навики зовнішньоекономічних 
операцій, формулювання основних умов міжнародних угод з врахуванням 
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економічних традицій на різних зарубіжних ринках.  
Методика вивчення курсу «Міжнародна економіка» для студентів 

денної та заочної форм навчання базується на поєднанні лекційних, 
семінарських занять та самостійної роботи студентів.  

 Мета проведення лекцій – сформувати у студентів систему знань, що 
складають предмет дисципліни; розкрити можливості для більш 
поглибленого самостійного вивчення курсу студентами; зосередити увагу 
студентів на найбільш суттєвих проблемах міжнародної економіки і 
напрямках використання отриманих знань і навиків при вивченні дисциплін, 
пов`язаних з практичною ЗЕД на рівні господарських суб`єктів. Завдання 
проведення лекцій полягає у розвитку наукового мислення студентів, 
зацікавленості та здатності до самостійної творчої роботи над подальшим 
вивченням дисципліни. 

У результаті проведення лекцій студенти повинні засвоїти теоретичні 
основи побудови світогосподарських зв`язків; основні форми світових 
економічних зв`язків і тенденції їх еволюції; суть і роль методів 
внутрідержавного і міждержавного регулювання міжнародних економічних 
відносин; структуру, напрямки діяльності і роль міжнародних економічних 
організацій та установ у світовій економіці, а також вміти використовувати 
одержані знання при вивченні дисциплін, практично орієнтованих на 
здійснення зовнішньоекономічних операцій на світових ринках. 

Метою проведення семінарських і практичних занять є перевірка і 
поглиблення теоретичних знань студентів шляхом активного обговорення 
проблем, усного опитування і виконання контрольних робіт, ситуаційних і 
тестових завдань    

Самостійна робота є однією з складових навчального процесу і 
основним засобом оволодіння студентами навчальним матеріалом у вільний 
від занять час. Мета самостійної роботи студентів полягає у вивченні 
декількох найбільш важливих теоретичних концепцій міжнародної 
економіки, а також сучасних тенденцій і закономірностей розвитку світового 
господарства, які виносяться на самостійне вивчення, засвоєння їх 
здійснюється шляхом відповідного самоконтролю. Мета контролю 
самостійної роботи студентів – отримання інформації про рівень і 
правильність самостійного засвоєння студентом проблемних питань з курсу 
„Міжнародна економіка”.  
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1. ПЛАНИ СЕМІНАРІВ ТА ЗАВДАННЯ 
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

ТЕМА 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА 
 

План 
1. Предмет, поняття, структура  та завдання вивчення дисципліни. 
2. Фактори формування єдиного світового ринку і системи МЕВ.  
3. Поняття про відкриту економіку та напрямки формування єдиного 

світового господарства. 
4. Особливості сучасного стану МЕВ.  

 
Питання та завдання для самостійної роботи 

 
1. Головні етапи становлення та типи міжнародного поділу праці. 
2. Критерії оцінки міжнародної конкурентоспроможності країн. 
3. Класифікація країн за рівнем економічного розвитку у світовій 

економіці. 
4. Фактори та критерії відкритості національних економік. 
5. Класичні, неокласичні та сучасні теорії й моделі міжнародної 

економіки. 
6. Вплив ТНК на розвиток “країн третього світу”. 
7. Суперечності та проблеми розвитку сучасних МЕВ.  

 
Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми.  
Завдання 2. У рейтингу конкурентоспроможності країн світу, що 

публікується щороку Всесвітнім економічним форумом, провідні позиції 
займають так звані “Азіатські тигри”. Вказати, які країни належать до цієї 
групи, та охарактеризувати особливості та проблеми їх економічного 
розвитку. Окреслити перспективи економічної співпраці України з країнами 
цієї групи. 

 
Література: 

[8]; [12]; [22]; [36]; [48]; [70]; [82]; [86]. 
 

ТЕМА 2. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

План 
1. Етапи формування і розвитку МЕВ.  
2. Групи країн та типи економік у системі МЕВ. 
3. Характерні ознаки економічного розвитку  промислово розвинених 

країн та країн з перехідною економікою.  
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Питання та завдання для самостійної роботи 

 
1. Україна у світових рейтингах конкурентоспроможності. 
2. Характеристика та особливості транснаціоналізації економіки 

України. 
3. Використання паритету купівельної спроможності валют у 

міжнародних порівняннях. 
4. Підходи до класифікації національних економічних систем. 
5. Периферійні (традиційні) економічні системи. 
6. Перспективи розвитку міжнародної економічної діяльності у 

посткризовий період. 
 

Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми. 
Завдання 2. У таблиці 1 наведені дані про макроекономічні показники 

та чисельність населення у країнах, що є найбільшими експортерами світу у 
2010 р. (за даними МВФ та СОТ). Визначити показники ВВП на душу 
населення, обсяги експорту на душу населення, експортні квоти, частку країн 
у світовому ВВП та експорті. Проаналізувати рівень відкритості 
національних економік та визначити її вплив на економічний розвиток. Як 
вплинула світова фінансова криза на головні макроекономічні показники 
аналізованих країн?     

 
Таблиця 1 

Основні макроекономічні показники та чисельність населення у 
найбільших країнах-експортерах у 2010 р. 

Країна Номінальний 
ВВП,  

млн. дол. 
США 

Обсяги експорту 
товарів, млрд. дол. 
США (2009 р.) 

Чисельність 
населення,  
млн. осіб 

Китай 5 878 257 1 202 1 341,414 
Німеччина 3 315 643 1 121 81,603 
США 14 657 800 1 057 309,997 
Японія 5 458 872 581 127,483 
Нідерланди 783 293 499 16,605 
Франція 2 582 527 475 62,960 
Італія 2 055 114 405 60,340 
Бельгія 465 676 370 10,924 
Великобританія 2 247 455 351 62,222 
Росія 1 465 079 304 140,367 
Світ у цілому 62 909 000 12 461 6 928,198 

 
Література 

[19]; [23]; [24]; [44]; [74]; [81]; [90]. 
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ТЕМА 3. СВІТОВИЙ РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 

 
План 

1. Місце міжнародної торгівлі в системі МЕВ. 
2. Динаміка світової торгівлі і методи її вимірювання.   
3. Товарна і географічна структура світової торгівлі. 

 
Питання та завдання для самостійної роботи 

 
1. Роль тарифного та нетарифного регулювання в економіці України. 
2. Сучасні особливості регулювання міжнародної торгівлі. 
3. Базові умови Інкотермс. 
4. Характеристика світових товарних ринків. 
5. Особливості торгівлі сировиною та енергетичними ресурсами. 
6. Міжнародна торгівля сільськогосподарськими товарами. 
7. Теорії та концепції міжнародної торгівлі. 

 
Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми. 
Завдання 2. Зібрати інформацію про зовнішню торгівлю України за 

останні 5 років і оформіть результати у вигляді таблиці 2. 
Таблиця 2 

Показники зовнішньої торгівлі України за 5років, млн. дол. США 
Країни t-5 t-4 t-3 t-2 t-1 

Експорт 
Всього, 
 у тому числі 

     

Країни ЄС      
Країни СНД      
Інші країни світу      

Імпорт 
Всього, 
 у тому числі 

     

Країни ЄС      
Країни СНД      
Інші країни світу      

 
Розрахувати по кожній групі країн: 

- торговельний баланс; 
- торговельний оборот; 
- частку країн ЄС та СНД в експорті та імпорті України. 

Прокоментуйте отримані результати та зробіть висновок про динаміку 
та структуру зовнішньої торгівлі України. 

 
Література 

[10]; [62]; [39]; [45]; [51]; [55]; [63]; [67]; [81]; [84]; [89]. 
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ТЕМА 4. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК 
 

План 
1. Міжнародна міграція капіталу як одна з основних форм міжна-

родної економіки.  
2. Роль технологічних процесів у формуванні світового фінансового 

ринку.  
3. Характеристика міжнародних потоків капіталу.  
5. Проблеми розвитку світового фінансового ринку.  

 
Питання та завдання для самостійної роботи 

 
1. Міжнародні фінансові організації. 
2. Світові фінансові центри. 
3. Поняття та особливості функціонування ринку євровалют.  
4. Офшорні фінансові центри. 
5. Глобалізація світового фінансового ринку. 
6. Вплив світової фінансової кризи на функціонування світового фінан-

сового ринку. 
7. Україна на світовому фінансовому ринку. 
 
Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми. 
Завдання 2. Окреслити проблеми та перспективи співпраці України з 

міжнародними фінансовими організаціями (Міжнародним валютним фондом 
та Групою світового банку). Обґрунтувати переваги та загрози поглиблення 
такого співробітництва в умовах світової фінансової кризи та у посткризовий 
період. 

 
Література 

[15]; [33]; [35]; [38]; [64]; [65]; [68]; [76]; [82]; [83]. 
 

ТЕМА 5. ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА МІЖНАРОДНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО 

 
План 

1. Прямі і портфельні інвестиції: покраїнні і галузеві особливості здій-
снення.  

2. Розвиток форм експорту та імпорту капіталів в Україні. 
3. Державне регулювання прямих та портфельних зарубіжних інвести-

цій. 
 

Питання та завдання для самостійної роботи 
 

1. Світова географія прямого інвестування: основні причини та регіо-
нальні особливості. 
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2. Місце інвестиційних компаній на світовому фінансовому ринку. 
3. Перспективи і проблеми участі України у світовому ринку капіталів. 
4. Роль ТНК у процесах прямого та портфельного інвестування. 
5. Інвестиційна діяльність зарубіжних ТНК в Україні. 
6. Розвиток вітчизняних інвестицій за кордоном. 
7. Роль приватизаційних процесів у активізації зарубіжних інвестицій в 

країнах Центральної та Східної Європи.   
 

Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми. 
Завдання 2. Які з наведених прикладів іноземних інвестицій 

відносяться до прямих, а які – до портфельних: 
- металургійний холдинг “Mittal Steel Germany GmbH” придбав    

93,02 % акцій ВАТ “Криворізький гірничо-металургійний комбінат 
“Криворіжсталь”; 

- швейцарський інвестиційний фонд придбав в Україні облігації 
державної позики на суму 20 млн. дол. США; 

- у грудні 2003 р. корпорація “Nestlé” придбала 100 % акцій ВАТ 
“Волинь холдинг”, яка випускає продукцію під торговельною маркою 
“Торчин Продукт”; 

- міжнародний інвестиційний банк “Goldman Sachs” придбав у 2007 р. 
міноритарний пакет акцій найбільшого фінансового брокера України “Dragon 
Capital” (акції були випущені в ході додаткової емісії, а головним власником 
компанії залишився керівний персонал підприємства).  

 Визначити мотивацію іноземних інвесторів у випадку прямого та 
портфельного інвестування. 

 
Завдання 3. Проаналізувати сучасні особливості діяльності 

найбільших ТНК на світових ринках товарів та послуг (табл. 3) та їх 
глобальні виробничі, інвестиційні, інноваційні та експортні стратегії. Дати 
відповіді на наступні запитання: 

- яким критеріям повинна відповідати компанія, щоб вважатися 
транснаціональною?  

- яка галузева структура пріоритетних сфер діяльності провідних 
світових ТНК? 

- яка роль процесів об’єднання та придбання у розвитку провідних ТНК 
світу? 

- які з найбільших світових ТНК представлені в Україні?  
- які позитивні та негативні наслідки транснаціоналізації економіки 

нашої країни? 
- який внесок ТНК у розвиток сучасної інвестиційної та інноваційної 

діяльності?  
- які вітчизняні корпорації можна вважати транснаціональними? 
- які особливості міжнародної інвестиційної та зовнішньоторговельної 

діяльності провідних вітчизняних ТНК? 
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Таблиця 3 

Рейтинг найбільших ТНК (станом на початок 2011 р.), млрд. дол.  

Рейтинг ТНК Країна Обсяг 
продажів 

Прибуток Активи Обсяг 
ринку 

1 JPMorgan Chase США 115,5 17,4 2,117,6 182,2 
2 HSBC Holdings Великобританія 103,3 13,3 2,467,9 186,5 
3 General Electric США 150,2 11,6 751,2 216,2 
4 ExxonMobil США 341,6 30,5 302,5 407,2 
5 Royal Dutch 

Shell 
Нідерланди 369,1 20,1 317,2 212,9 

6 PetroChina Китай 222,3 21,2 251,3 320,8 
7 ICBC Китай 69,2 18,8 1,723,5 239,5 
8 Petrobras-

Petróleo Brasil 
Бразилія 121,3 21,2 313,2 238,8 

8 Berkshire 
Hathaway 

США 136,2 13 372,2 211 

10 Citigroup США 111,5 10,6 1,913,9 132,8 
11 BNP Paribas Франція 130,4 10,5 2,680,7 88 
12 Wells Fargo США 93,2 12,4 1,258,1 170,6 
13 Banco Santander Іспанія 109,7 12,8 1,570,6 94,7 
14 AT&T США 124,3 19,9 268,5 168,2 
15 Gazprom Росія 98,7 25,7 275,9 172,9 
16 Chevron США 189,6 19 184,8 200,6 
17 China 

Construction 
Bank 

Китай 58,2 15,6 1,408 224,8 

18 Wal-Mart Stores США 421,8 16,4 180,7 187,3 
19 Total Франція 188,1 14,2 192,8 138 
20 Allianz Німеччина 142,9 6,7 838,4 62,7 

 
Література 

[2]; [4]; [11]; [42]; [68]; [76]; [82]; [83]; [87]; [88]. 
 

ТЕМА 6. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ 
 

План 
1. Міжнародний кредит та його види. 
2. Міжнародні позики і їх роль у світовій економіці.  
3. Характерні ознаки сучасного етапу вивозу капіталів у формі позик.  

 
Питання та завдання для самостійної роботи 

 
1. Страхування як елемент фінансового ринку. 
2. Місце країн з перехідною економікою на сучасному ринку позичко-

вих капіталів. 
3. Діяльність банківських корпорацій на світовому ринку позичкових 

капіталів. 
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4. Індикатори розвитку міжнародного ринку позичкових капіталів. 
5. Роль держави на світовому ринку позичкових капіталів. 
6. Сек’юритизація як глобальна тенденція розвитку світового ринку 

позичкових капіталів. 
7. Облігації як інструмент залучення іноземного капіталу.   

 
Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми. 
Завдання 2. Проаналізувати динаміку, проблеми та структуру 

зовнішньої заборгованості України. Визначити роль міжнародних 
фінансових організацій у кредитуванні економіки України. Розглянути 
особливості залучення в Україну зарубіжних експортних кредитів для 
придбання товарів за кордоном. Визначити мотивацію іноземних 
позичальників, позитивні та негативні наслідки залучення іноземного 
позичкового капіталу в економіку України. 

 
Література 

[4]; [7]; [11]; [15]; [22]; [30]; [34]; [35]; [46]; [49]; [79]; [82]. 
 

ТЕМА 7. СВІТОВИЙ РИНОК ПРАЦІ 
 

План 
1. Функціонування  світового ринку праці.  
2. Основні тенденції світового ринку праці, його роль у світовій 

економіці.  
3. Шляхи інтеграції України у світовий ринок праці. 
 

Питання та завдання для самостійної роботи 
 
1. Механізм перерозподілу робочої сили між різними країнами та 

регіонами.  
2. Використання трудових ресурсів та інтенсифікація обміну знаннями 

і досвідом між народами. 
3. Стан національного ринку праці в Україні.  
4. Фактори формування світового ринку праці. 
5. Наслідки світової фінансової кризи для міжнародного ринку праці. 
6. Роль ТНК у формуванні міжнародного ринку праці. 
7. Діяльність міжнародної організації праці. 
 
Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми. 
Завдання 2. Проаналізувати залежність між рівнем економічного 

розвитку країн та інтенсивністю еміграції та імміграції. Навести конкретні 
приклади. Проаналізувати ситуацію у найбільших центрах світової міграції.  

 
Література 

[8]; [31]; [32]; [33]; [36]; [46]; [44]; [57]. 
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ТЕМА 8. МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ 

 
План 

1. Поняття міжнародної трудової міграції.  
2. Особливості державного регулювання експорту та імпорту робочої 

сили. 
3. Сучасні тенденції розвитку міграційних процесів. 
  

Питання та завдання для самостійної роботи 
 

1. Державне регулювання експорту робочої сили у країнах з 
перехідною економікою. 

2. Державне регулювання імпорту робочої сили у високорозвинутих 
країнах. 

3. Україна як транзитний пункт нелегальної міграції для мігрантів з 
країн третього світу. 

4. Вплив військових конфліктів на активізацію міграційних процесів. 
5. Проблеми поширення чисельності «екологічних біженців». 
6. Позитивні та негативні наслідки міжнародної трудової міграції для 

приймаючої країни. 
 
Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми. 
Завдання 2. Які кроки уряду України призведуть до зростання 

міжнародної трудової міграції (виїзної та в’їзної ) і чому: 
- лібералізація правил виїзду громадян своєї країни за кордон; 
- лібералізація правил в’їзду громадян з третіх країн; 
- укладання міжурядової угоди про безвізовий режим з країнами 

Центральної та Південної Європи; 
- залучення коштів програм технічної допомоги Євросоюзу, 

спрямованих на створення нових робочих місць та активізацію розвитку 
малого і середнього бізнесу; 

- введення мораторію на підвищення середньої заробітної плати та 
пенсій; 

- підтримка на низькому рівні заробітної плати та грошових виплат 
для молодих вчених та науковців.  

Відповіді обґрунтувати, спираючись на вивчення зарубіжного досвіду.  
 

Література 
[8]; [31]; [32]; [33]; [36]; [46]; [44]; [57]. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ТА ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ 

 
ТЕМА 9. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА 

 
План 

1. Поняття світової валютної системи.  
2. Міждержавне регулювання міжнародних валютно-фінансових від-

носин. 
3. Світовий валютний ринок: його структура та учасники. 
  

Питання та завдання для самостійної роботи 
 

1. Структурна та поточна валютна політика. 
2. Генуезька конференція. 
3. Бреттон-Вудська угода. 
4. Ямайська валютна система. 
5. Ключові резервні валюти світу. 
6. Інструменти МВФ для протидії світовій фінансовій кризі. 
7. Сучасні тенденції розвитку валютного ринку Форекс. 
 
Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми. 
Завдання 2. Окреслити інструменти, які використовує український 

Уряд для стабілізації ситуації на вітчизняному валютному ринку. 
Проаналізувати позитивні та негативні наслідки здійснення таких кроків у 
коротко- та довгостроковій перспективі.  

 
Література 

[15]; [33]; [35]; [38]; [64]; [65]; [68]; [76]; [82]; [83]. 
 

ТЕМА 10. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ  
 

План 
1. Способи і засоби платежів, що використовуються у міжнародній 

торгівлі.  
2. Основні види міжнародних розрахунків. 
3. Організація здійснення міжнародних розрахунків.  
 

Питання та завдання для самостійної роботи 
 

1. Особливості здійснення міжнародних розрахунків у зовнішній 
торгівлі України. 

2. Роль банків у здійсненні міжнародних розрахунків. 
3. Діяльність МВФ у сфері зменшення бар’єрів для міжнародних 

платежів.  
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4. Валютні і фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів.  
5. Умови розрахунків у світовій торгівлі. 
6. Валютні ризики у зовнішньоторговельних контрактах. 
 
Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми. 
Завдання 2. Проаналізувати різні форми міжнародних розрахунків з 

точки зору рівня привабливості для експортерів та імпортерів. Відповідь 
обґрунтувати.  

 
Література 

[15]; [33]; [35]; [38]; [64]; [65]; [68]; [76]; [82]; [83]. 
 
ТЕМА 11. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА МАКРОЕКОНОМІЧНА 

РІВНОВАГА 
 

План 
1. Платіжний баланс: призначення і структура.  
2. Основні рахунки платіжного балансу. 
3. Аналіз стану платіжного балансу.  
 

Питання та завдання для самостійної роботи 
 

1. Проблеми складання платіжного балансу в перехідних економіках. 
2. Методи вирівнювання платіжного балансу у перехідних економіках. 
3. Інтерпретація основних рахунків платіжного балансу. 
4. Уніфікована методологія складання платіжного балансу за «Довід-

ником платіжного балансу» МВФ. 
5. Методи збору інформації для платіжного балансу. 
6. Розрахунковий або поточний рахунок платіжного балансу. 
7. Рахунок капіталу  та базисний рахунок платіжного балансу.  
 
Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми. 
Завдання 2. Використовуючи метод подвійного запису, відобразити 

наступні операції в платіжному балансі: 
- іноземні інвестори купили 93% пакету акцій металургійного комбі-

нату в Україні за 5 млрд. дол. США;  
- в країну надійшла гуманітарна допомога з ЄС на суму 5 млн. євро; 
- вітчизняне підприємство експортувало пшеницю на суму 1,2 млн. дол. 

США; 
- країна отримала черговий транш МВФ на суму 800 млн. дол. США; 
- в Україну надійшли кошти за транспортування російського газу у 

розмірі 400 млн. дол. США. 
 

Література 
[3]; [8]; [33]; [35]; [38]; [64]; [65]; [68]; [76]; [77]; [78]; [79]; [82]. 
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ТЕМА 12. МІЖНАРОДНА РЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ 
 

План 
1. Суть і головні передумови міжнародної економічної інтеграції. 
2. Європейське співтовариство: передумови організації та механізм 

функціонування.  
3. Особливості інтеграційних процесів у Північній Америці.  
4. Інтеграційні процеси у країнах Латинської Америки. 

 
Питання та завдання для самостійної роботи 

 
1. Діяльність європейських інституцій. 
2. Стратегія розширення ЄС. 
3. Інтеграція в межах СНД. 
4. Інтеграційні процеси у Азійсько-Тихоокеанському регіоні. 

 5. Чорноморське економічне співробітництво. 
6. Економічне співробітництво в межах ГУАМ. 
7. Показники ефективності участі в інтеграційних об’єднаннях.  

 
Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми. 
Завдання 2. Як відомо, починаючи з 2004 р. Європейське 

Співтовариство розширилося за рахунок нових членів з країн Центральної та 
Східної Європи. Як вплинуло розширення ЄС на: 

- макроекономічну ситуацію в країнах Західної Європи; 
- макроекономічну ситуацію в країнах-нових членах ЄС; 
- подальший розвиток двостороннього економічного співробітництва 

України з даними державами, зокрема у сфері торгівлі, інвестиційно-
коопераційної співпраці, трудової міграції та взаємодії у фінансовій сфері. 

Які чинники інтеграційних процесів в Європі є сприятливими та 
несприятливими для України? Відповідь обґрунтувати. 

 
Література 

[3]; [6]; [9]; [13]; [14]; [16]; [23]; [24]; [27]; [28]; [37]; [48]; [49]; [58]; 
[59]; [70]; [72]; [81]. 

 
ТЕМА 13. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 
План 

1. Сутність та прояви глобалізації у міжнародній економіці.  
2. Концептуальні засади міжнародних порівнянь рівнів економічного 

розвитку.  
3. Моделі економічного розвитку.  
4. Методика розрахунку індексу розвитку людського капіталу. 
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Питання та завдання для самостійної роботи 
 

1. Основні теорії глобалізації.  
2. Теорія сталого розвитку у сучасних МЕВ. 
3. Національні моделі економічного розвитку. 
4. Галузеві особливості поширення міжнародної глобалізації. 
5. Тривалість життя та рівень освіти як критерії розвитку країни. 
6. Місце України у рейтингу за рівнем людського розвитку. 
7.  Позитивні та негативні наслідки процесів глобалізації. 

 
Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми. 
Завдання 2. У Звіті про людський розвиток за 2010 рік провідні позиції 

за рівнем розвитку займають Норвегія, Австралія, Нова Зеландія, США та 
Ірландія. Проаналізувати ці країни у розрізі таких складових індексу 
людського розвитку, як середня тривалість життя, рівень освіти населення та 
рівень життя.  

Література 
[19]; [31]; [32]; [62]; [43]; [61]; [65]; [75]; [76]; [85]. 

 
ТЕМА 14. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ 

 
План 

1. Національні інтереси країн у системі МЕВ.  
2. Пріоритетні географічні вектори міжнародної інтеграції України.  
3. Міжнародна економічна політика України. 

 
Питання та завдання для самостійної роботи 

 

1. Протекціонізм високорозвинених країн у межах регіональних угру-
повань. 

2. Економічні війни на світовому товарному ринку. 
3. Торговельні війни між Україною та Росією. 
4. Національні інтереси США у світовій економіці. 
5. Переваги та недоліки інтеграції України до ЄС та СНД. 
6. Перспективи створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. 
7. Об’єктивні можливості інтеграції України у світове господарство. 
 

Література 
[3]; [6]; [14]; [16]; [27]; [28]; [37]; [48]; [49]; [58]; [59]; [70]; [72]; [81]. 
 

Завдання 1. Розв’язати тестові завдання до теми. 
Завдання 2. Існує думка, що економічна інтеграція між країнами з 

різним рівнем соціально-економічного розвитку є невигідною для менш 
розвинутих країн. Проаналізувати цю проблему у контексті взаємодії 
України з різними інтеграційними об’єднаннями. Зробити висновки та 
узагальнення. 
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2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ 
 

1. Глобальні проблеми світової економіки у контексті міжнародної 
економічної безпеки. 

2. Особливості експорту капіталів країнами, що розвиваються. 
3. Валютна криза як глобальна світова економічна проблема. 
4. Сучасний стан зовнішньої заборгованості країн з розвинутою та 

перехідною економіками. 
5. Покраїнні особливості розвитку зовнішньої торгівлі. 
6. Стан та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України. 
7. Специфіка застосування засобів державного регулювання зовнішньої 

торгівлі в промислово розвинутих країнах. 
8. Особливості економіки України як об`єкта діяльності транснаціо-

нальних корпорацій. 
9. Моделі економічного розвитку. 
10. Західноукраїнська трудова еміграція. 
11. Міграція науково-технічного потенціалу на сучасному етапі. 
12. Перспективи участі України в міжнародних економічних органі-

заціях. 
13. Міжнародні науково-технічні зв’язки та перспективи участі в них 

України. 
14. Міжнародні інженерно-консультаційні послуги. 
15. Міжнародний туризм як форма МЕВ. 
16. Інфраструктура міжнародного туризму. 
17. Стратегія вступу України до ЄС. 
18. Вплив вступу України до СОТ на окремі галузі економіки. 
19. Тенденції розвитку світового господарства. 
20. Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо у міжнародній торгівлі. 
21. Загальна схема географії фінансових потоків. 
22. Основні тенденції розвитку фінансових центрів світу. 
23. Міжнародна міграція трудових ресурсів як форма світо-

господарських зв’язків. 
24. Міграційні потоки в Західній Європі. 
25. Основні тенденції розвитку країн третього світу. 
26. Порівняльна характеристика показників відкритості національних 

економік. 
27. Кон’юнктура світового товарного ринку і її вплив на динаміку 

українського експорту. 
28. Тенденції економічного розвитку України. 
29. Конкурентоспроможність країн у міжнародній торгівлі. 
30. Міжнародні прямі інвестиції: причини та фактори впливу на їх 

напрями в середовищі промислово розвинутих країн. 
31. Іноземне інвестування і структурна трансформація в країнах з 

перехідною економікою. 
32. Прямі іноземні інвестиції в Україні. 
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33. Офшорні зони світу: практичні аспекти. 
34. Сучасні ТНК і їх роль у світовій економіці.  
35. ТНК: глобалізація інвестиційної діяльності. 
36. Вплив ТНК на економіку країн-імпортерів капіталу. 
37. Маркетингова стратегія реалізації експортного потенціалу українсь-

кої економіки. 
38. Європейський Союз та Україна: основні напрями співпраці. 
39. Аналіз сучасного стану відповідності країн Західної та Східної 

Європи макроекономічним критеріям Європейського монетарного союзу. 
40. Особливості американо-японських торговельних відносин у 1980-

2010 рр. 
41. Кредитування економіки України міжнародними фінансовими 

інститутами. 
42. Вплив міжнародної економічної інтеграції на функціонування ТНК. 
43. Прикордонні регіони як нова форма міжнародної інтеграції. 
44. Основні тенденції ринку туристичних послуг. 
45. Зовнішньоторговельний дефіцит США: причини утворення і 

характер впливу на міжнародні економічні відносини.  
46. ГАТТ: Уругвайський раунд і його вплив на світові торговельні 

потоки. 
47. Зовнішня торгівля України: стан та проблеми. 
48. Зовнішня торгівля України з країнами ЄС. 
49. Зовнішня торгівля України з країнами СНД. 
50. Лібералізація та протекціонізм у торговельній політиці Аргентини, 

Бразилії, Польщі, Естонії (на вибір). 
51. Особливості прояву „голландської хвороби” в країнах-експортерах 

сировини. 
52. Інтеграційні процеси у країнах Північної Америки. 
53. Інтеграційні процеси у країнах Латинської Америки. 
54. Оцінка перспектив економічного зростання в країнах Південно-

Східної Азії. 
55. Валютні зони: історія створення, принципи функціонування, 

перспективи розвитку. 
56. Причини виникнення фінансових криз. 
57. Сучасний стан реалізації плану Брейді. 
58. Сучасний стан реалізації плану Бейкера. 
59. Вплив програм МВФ на економічні процеси в країнах Латинської 

Америки та Східної Європи. 
60. План Маршала: причини успіху. 
61. ОПЕК: перспективи діяльності. 
62. Принципи роботи банків розвитку. 
63. Роль міжнародних фінансових організацій у розвитку країн з 

перехідною економікою. 
64. Проблеми відповідності української фінансової системи 

міжнародним стандартам. 
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65. Проблема заборгованості країн, що розвиваються 
66. Управління державним боргом України і міжнародний досвід. 
67. Небезпека штучного прискорення інтеграційних процесів у країнах 

колишнього Радянського Союзу.  
68. Офіційна допомога розвитку (проблеми ефективності). 
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