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ТЕМА 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА 

 

Питання для самостійної роботи: 

1. Іноді міжнародною економікою вважають лише зовнішньоекономічні зв’язки 

між державами, міжнародні економічні відносини. Надайте свої за та проти 

такого підходу. 

2. Чи має економічний зміст кооперування у такому факторі виробництва як 

земля? Аргументуйте свою відповідь. 

 

Практичні завдання: 

1. Відомо, що визначення «світове господарство» («світова економіка») є 

дискусійним. Спробуйте проаналізувати сутність і головні риси «національного 

господарства» («національної економіки») і «світового господарства» («світової 

економіки»), як явищ та відповідних їм понять. 

2. Наведіть приклади із міжнародної економічної діяльності, які б відповідали тому 

чи іншому рівню розвитку МЕВ. Еволюційність послідовності у рівнях розвитку 

МЕВ.  
3. Відомо, що розвитку МЕВ притаманна сукупність протиріч. Спробуйте 

систематизувати відомі вам протиріччя, визначивши для цього ті чи інші ознаки. 
 

Література: 

1. Амеліна І.В. Міжнародні економічні відносини / Амеліна І.В., Попова Т.Л., Владимиров 
С.В. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 256 с  

2. Зеліч (Яцко) В.В. Міжнародна економіка: навчально-методичний комплекс / В.В. Зеліч 

(Яцко).- Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – 80 с. 
3. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях [текст] підруч./ Ю. Г. 

Козак. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 228 с. 

4. Міжнародна економіка : навчальний посібник / ред. С. В. Фомішин. – Львів : Новий світ-

2000, 2012. – 448 с. – (Вища освіта в Україні). 
5. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини : навч. посібник / Т.В. 

Шталь [та ін.]. – Харків :Видавництво «Форт», 2015. – 364 с. 

 

Методичні рекомендації: 

Необхідно надати відповіді на питання, розкрити зміст основних понять та визначень  

 

Питання для самоконтролю: 

 з’ясувати сутність міжнародної економічної системи (МЕС); 

 визначити основні структурні підсистеми МЕС: міжнародний поділ праці (МПП), 

світове господарство (СГ) та міжнародні економічні відносини (МЕВ);  
 розглянути сутність, особливості, фактори та напрями розвитку МПП; 

 вивчити основні форми МПП – міжнародну спеціалізацію та міжнародне 

кооперування виробництва; 

 дослідити етапи та тенденції розвитку світового господарства. 
 

  



ТЕМА 2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ 

 

Питання для самостійної роботи: 

1. Охарактеризуйте складові та напрями впливу міжнародного середовища на 

міжнародний розвиток. 

2. Що на сучасному етапі розвитку світової економіки є вирішальним 

стимулом розвитку країни? 

3. Охарактеризуйте основні правові системи сучасності. 

4. Дайте визначення економічного середовища та міжнародного економічного 

середовища. В чому полягають їх особливості? 

5. Наведіть та охарактеризуйте географічні та природно-кліматичні чинники 

міжнародного економічного середовища. 

6. Розкрийте структуру природно-ресурсного потенціалу та його місце в 

розвитку світової економіки. 

7. Які підходи до класифікації країн світу Ви знаєте та в чому переваги їх 

класифікації за соціально-економічними моделями? 

8. Яким чином емоційна участь та емоційна нейтральність впливають на 

характер господарської діяльності економічних суб'єктів? 

9. У чому полягає специфіка розподілу й використання інфраструктури 

енергетики між країнами світу та які перспективи її динаміки? 

10. Розкрийте структуру й особливості транспортної складової інфраструктури 

МЕВ. 

11. Які особливості, місце й перспективи інформаційних ресурсів 

інфраструктурі МЕВ? 

12. Розкрийте особливості методології світової економіки як наукової 

дисципліни. 
 

Практичні завдання: 

1. Розрахувати наявний валовий національний дохід в країні за таких умов 

(млрд. грн.): зарплата – 210, корпоративний прибуток – 85, неприбуткові 

податки – 40, субсидії – 15, змішаний дохід – 44, поточні трансферти із-за 

кордону – 21, поточні трансферти іншим країнам – 17, чисті зовнішні 

первинні доходи – 18. 

2. Доходи і податки населення країни характеризуються такими даними (млрд. 

грн.): зарплата – 200, відрахування від зарплати в соціальні фонди – 60, чисті 

відсотки – 24, рента – 11, змішаний доход – 17, внутрішні соціальні 

трансферти – 38, індивідуальні податки – 10; чисті соціальні трансферти – 5, 

дивіденди – 10. Розрахувати особистий дохід населення та доход кінцевого 

використання. 
 

Література: 

1. Амеліна І.В. Міжнародні економічні відносини / Амеліна І.В., Попова Т.Л., Владимиров 

С.В. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 256 с  
2. Зеліч (Яцко) В.В. Міжнародна економіка: навчально-методичний комплекс / В.В. Зеліч 

(Яцко).- Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – 80 с. 

3. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях [текст] підруч./ Ю. Г. 

Козак. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 228 с. 
4. Міжнародна економіка : навчальний посібник / ред. С. В. Фомішин. – Львів : Новий світ-

2000, 2012. – 448 с. – (Вища освіта в Україні). 

5. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини : навч. посібник / Т.В. 
Шталь [та ін.]. – Харків :Видавництво «Форт», 2015. – 364 с. 

 

Методичні рекомендації: 

Необхідно надати відповіді на питання, розкрити зміст основних понять та визначень  



Питання для самоконтролю: 

 Розкрийте особливості методології світової економіки як наукової дисципліни. 

 Яким чином наукові та ненаукові методи аналізу можуть бути використані в 

процесі дослідження світового господарства? 

 У чому полягають відмінності між національними економіками в системі світового 

господарства? 

 Яка визначна риса найпомітніше відрізняє розвинуті країни від інших? 

 Яким чином можна визначити місце конкретної держави в системі світового 

господарства? 

 З’ясуйте роль економічних інтересів у міжнародному співробітництві. 

 Доведіть об’єктивний характер економічних законів сучасної міжнародної 

економічної діяльності. 
 

  



ТЕМА 3. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

 

Питання для самостійної роботи: 

1. Яким чином прямі іноземні інвестиції впливають на соціально-культурний розвиток 

країни-інвестора та приймаючої країни? 

2. Для якої групи країн прямі іноземні інвестиції є найбільш потенційно вигідними? 

3. Який потенціал мають прямі іноземні інвестиції для країн, що розвиваються та для 

країн з перехідною економікою? 

4. Що у сучасних умовах спричинює потік перехресних інвестицій? 

5. Чи може країна-інвестор зазнати збитків внаслідок відпливу капіталу? Якщо так, то 

чому? 

6. У чому полягає сукупний ефект від прямих іноземних інвестицій? 

7. Чи може мати місце негативний вплив прямих іноземних інвестицій на країни, що 

розвиваються? Якщо так, то який? 

8. Які цілі переслідують іноземні компанії, вкладаючи інвестиції 

9. Україну? 

10. Порівняйте чинники, які визначають привабливість прямих інвестицій у формі 

спільних підприємств для приймаючої країни та стримуючі чинники розвитку 

іноземної підприємницької діяльності. 
 

Практичні завдання: 

 

Література: 

1. Амеліна І.В. Міжнародні економічні відносини / Амеліна І.В., Попова Т.Л., Владимиров 

С.В. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 256 с  
2. Зеліч (Яцко) В.В. Міжнародна економіка: навчально-методичний комплекс / В.В. Зеліч 

(Яцко).- Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – 80 с. 

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

4. Міжнародна економіка : навчальний посібник / ред. С. В. Фомішин. – Львів : Новий світ-

2000, 2012. – 448 с. – (Вища освіта в Україні). 
5. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини : навч. посібник / Т.В. 

Шталь [та ін.]. – Харків :Видавництво «Форт», 2015. – 364 с. 

 

Методичні рекомендації: 
Необхідно надати відповіді на питання, розкрити зміст основних понять та визначень  

 

Питання для самоконтролю: 

 Назвіть основні форми руху чинників виробництва.  
 Дайте визначення поняття «міжнародні інвестиції». 

 Охарактеризуйте економічні чинники міжнародного руху капіталу. 

 Дайте визначення прямим закордонним інвестиціям. Які чинники впливають на 

обсяги ПЗІ? 

 Назвіть чинники, що впливають на інвестиційну активність. 

 Охарактеризуйте форми ПЗІ можливі їх наслідки ПІІ для РК. 

 Як особливості господарського комплексу впливають на ПІІ в Україні? 

 Надайте поняття та види спільного підприємництва. 

 Визначте особливості розвитку спільного підприємництва. 

 Дайте визначення міжнародних спільних підприємств (МСП). 

 Визначте критерії належності компанії до транснаціональної корпорації (ТНК). 

 Яка роль багатонаціональних корпорацій (БНК) та міжнародних корпоративних 

спілок у системі МЕВ? 

 Які особливості сучасного етапу розвитку міжнародних корпорацій? 
  



ТЕМА 4. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ 

 

Питання для самостійної роботи: 

 У чому полягають актуальні проблеми функціонування та розвитку ринку 

євровалют?  
 Яким чином пов’язаний міжнародний кредитний ринок та сучасні фінансові 

кризи? 

Визначте  переваги  використання  євровалют,  як  валют позики. 

 Яким чином вибір валюти кредиту може впливати на можливі доходи чи збитки 

кредитора? 

 Чи можна однозначно сказати, що міжнародний кредитний ринок – це 

міжнародний ринок боргових зобов’язань? 
 

Практичні завдання: 

1. Фірма «Асоль» уклала угоду з банком про надання позики в сумі 150 тис. грн. 

терміном на 2 роки за такими умовами: за перший рік плата за позику становить 

20% річних, а в кожному наступному півріччі позичковий відсоток зростає на 

5%. Розрахувати суму боргу на кінець року. 

2. Визначити суму відсотків і кінцевого платежу, що має сплатити позичальник, 

якщо позику 200 тис. грн. надали під 25% річних на 6 місяців. 

3. Сума факторингової операції становить 400 тис. дол. США, авансовий платіж – 
80%, комісія фактора – 3%, щомісячний процент за аванс – 2%. Яку суму 

отримає фірма, яка продала факторові рахунки? 
 

Література: 

1. Амеліна І.В. Міжнародні економічні відносини / Амеліна І.В., Попова Т.Л., Владимиров 

С.В. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 256 с  

2. Зеліч (Яцко) В.В. Міжнародна економіка: навчально-методичний комплекс / В.В. Зеліч 
(Яцко).- Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – 80 с. 

3. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях [текст] підруч./ Ю. Г. 

Козак. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 228 с. 
4. Міжнародна економіка : навчальний посібник / ред. С. В. Фомішин. – Львів : Новий світ-

2000, 2012. – 448 с. – (Вища освіта в Україні). 

5. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини : навч. посібник / Т.В. 

Шталь [та ін.]. – Харків :Видавництво «Форт», 2015. – 364 с. 

 

Методичні рекомендації: 

Необхідно надати відповіді на питання, розкрити зміст основних понять та визначень  

 

Питання для самоконтролю: 

 надати сутність міжнародного кредиту; 

 визначити основні функції міжнародного кредиту; 

 охарактеризувати чинники поширення кредитних відносин у міжнародній сфері; 

 навести основні критерії класифікація кредитів у зовнішній торгівлі; 

 з’ясувати специфіку кредитування зовнішньої торгівлі; 

 вивчити основні форми кредитування експорту та імпорту; 

 розглянути нові методи фінансування експорту; 

 визначити особливості фінансування зовнішньоторговельних операцій на основі 

факторингу; 

 визначити особливості кредитування зовнішньоекономічних операцій у формі 

форфейтингу; 

 охарактеризувати лізинг, як один з кредитно-фінансових засобів стимулювання 

експорту; 



 з’ясувати роль проектного фінансування у загальній структурі фінансування 

експорту; 

 навести суть довгострокових кредитів за компенсаційними угодами в міжнародній 

практиці надання кредитів; 

 розглянути структуру та особливості світового ринку позичкових капіталів. 
 

  



ТЕМА 5. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ 

 

Питання для самостійної роботи: 

 Чим, на вашу думку, зумовлене виділення чималої кількості видів міжнародної 

міграції робочої сил?  
 Якщо розглядати робочу силу не як фактор виробництва, а як товар, і міжнародну 

міграцію не як переміщення фактора виробництва, 

 як звичайну міжнародну торгівлю, у чому полягає специфіка такої торгівлі? В чому 

схожість і в чому відмінність між міжнародною трудовою міграцією і міжнародною 

торгівлею товаром «робоча сила»?  
Як відомо, введення імпортного тарифу великою країною здатне вплинути на рівень 

світових цін, може збільшити її добробут. Що відбудеться з рівнем добробуту країни, 

якщо місцеві галузі виробництва, котрі конкурують з імпортом, почнуть активно 

використовувати дешеву іноземну робочу силу, доходи якої не включаються до складу 

національного доходу країни?  
 Перед керівництвом великого підприємства виникла дилема: створити додаткове 

виробництво аналогічної продукції в країні, що розвивається, з дешевою робочою силою 

за рахунок власних прямих інвестицій чи спробувати розширити власне виробництво за 

рахунок залучення зовнішніх інвесторів. Яке буде ставлення профспілок даного 

підприємства до розв'язання цієї дилеми і чому? 

 Чи справедливе твердження: дія імміграції на добробут громадян країни, що 

приймає робочу силу, не залежить від розміру цієї країни? Чому? 
 

Практичні завдання: 

Відомо, що в минулому році з країни А емігрувало 5070 осіб, а іммігрувало 8112 осіб. 

Загальна чисельність населення країни станом на 1 січня минулого року становила 12 637 275 осіб. 

Визначте показники валової та чистої міграції, а також частку чистої міграції в загальній 
чисельності населення країни А.  
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Методичні рекомендації: 
Необхідно надати відповіді на питання, розкрити зміст основних понять та визначень  

 

Питання для самоконтролю: 

 Дайте визначення понять міграції робочої сили, еміграції, імміграції, рееміграції, 

міграційного сальдо, «відпливу інтелекту».  
 У чому полягають економічні наслідки міграції для міжнародної економіки в 

цілому? 

 Сформулюйте визначення таких вартісних показників міграції: а) трудовий дохід і 

виплата зайнятим; б) переміщення мігрантів; в) перекази робітників.  
 У чому полягає вплив еміграції на економіку країни-експортера робочої сили? 

 У чому полягає вплив імміграції на економіку країни, яка приймає іноземну робочу 

силу? 



 Назвіть країни і регіони, які є особливо привабливими для мігрантів з-за кордону. 

 Назвіть основні категорії бажаних іммігрантів для більшості країн, що приймають. 
 

  



ТЕМА 6. МІЖНАРОДНА ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Питання для самостійної роботи: 

1. В чому полягає сутність спільного підприємництва?  

2. Які види спільного підприємництва Вам відомі? Охарактеризуйте їх.  

3. Визначите переваги та недоліки  спільного підприємництва. 
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Методичні рекомендації: 
Необхідно надати відповіді на питання, розкрити зміст основних понять та визначень  

 

Питання для самоконтролю: 

1. Міжнародна передача технологій: поняття та місце в сучасних міжнародних 

економічних відносинах 

2. Правовий захист інтелектуальної власності  

3. Форми міжнародного обміну технологіями 
 

  



ТЕМА 7. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА 

 

Питання для самостійної роботи: 

 Із середини до кінця 70-х років ієна подорожчала щодо долара, хоча темп інфляції в 

Японії був вищим, ніж у США. Як це можна пояснити через підвищення продуктивності 

японської промисловості порівняно з американською економікою?  
 Президент США заявляє, що зменшить темп інфляції за допомогою нової 

антиінфляційної програми. Якщо громадськість повірить йому, то спрогнозуйте, що 

станеться з валютним курсом долара США?  
 Якщо центральний банк Великобританії друкує гроші, аби зменшити безробіття, 

що станеться з вартістю фунта в коротко-строковому та довгостроковому періодах?  
 Якщо номінальні процентні ставки у США зростають, але реальні процентні ставки 

падають, спрогнозуйте, що відбудеться з валютним курсом долара США?  
 Якщо американські автомобільні компанії зроблять прорив у автомобільній 

технології і будуть здатні виробляти автомобіль, що споживає галон палива на 60 миль 

порівняно із 50 милями на даний час, що станеться з курсом долара? 
 

Практичні завдання: 

1. Визначити крос-курси купівлі та продажу EUR/CAD, якщо USD/ CAD 

дорівнює 1,7425-1,7550, а EUR/ USD – 0,9150-0,9260. 

2. Визначити середній крос-курс GВР/ CAD, якщо GВР/ USD дорівнює 1,6540, 

а USD/ CAD – 1,8550. 
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Методичні рекомендації: 

Необхідно надати відповіді на питання, розкрити зміст основних понять та визначень  

 

Питання для самоконтролю: 

 Дайте визначення валюти та її різновидів під кутом зору належності.  
 Для чого необхідні СДР та як визначається їх вартість? 

 Яка роль євро в міжнародній валютно-фінансовій системі? 

 Що робить валюту резервною? В яких основних валютах країни тримають свої 

валютні резерви? 

 Які валюти вважаються вільно використовуваними? У чому полягають основні 

передумови для широкого застосування валют у міжнародних платежах?  
 У чому схожість і різниця твердих і конвертованих валют? 

 У чому полягає конвертація за поточними операціями? Скільки країн мають валюту, 

яка конвертується за такими операціями? 

 Чи достатня для повної конвертації валюти її конвертованість за поточними і 

капітальними операціями? 

 Які макроекономічні передумови переходу до конвертації національної валюти? 

 Чим відрізняється внутрішня і зовнішня конвертованість? 

Що таке валютний (обмінний) курс, спот-курс, форвард-курс?   



ТЕМА 8. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

Питання для самостійної роботи: 

 Що відображає платіжний баланс держави? Чому платіжний баланс завжди 

знаходиться в рівновазі?  
 У чому різниця між балансом поточних операцій і торговельним балансом? 

 Для чого і чому в платіжному балансі виділена стаття «Помилки і пропуски»? 

 Назвіть і охарактеризуйте методи регулювання платіжного 

баланс. 

 У чому суть теорії міждержавного регулювання платіжного 

балансу. 

 Які є методи покриття дефіциту платіжного балансу? 
 

Практичні завдання: 

1. Економіка країни характеризується такими показниками: 

 сальдо поточних рахунків (+1610) млн. дол. США; 

 сальдо руху капіталів (- 1800) млн. дол. США 

Проаналізуйте стан платіжного балансу. Визначте шляхи його балансування, якщо 

центральний банк володіє офіційними валютними резервами у розмірі 400 млн. дол. Як це 

вплине на курс національної валюти країни? 

2. В яких статтях платіжного балансу України буде відображено такі операції:  
Українське підприємство «АТЕК» закупило в японської компанії електронне устаткування 

для виробництва тракторів. 

Американська транснаціональна корпорація заснувала дочірнє підприємство в Україні і 

розпочала будівництво заводу з метою використання потенціалу українського споживчого 

ринку.  
Українська промислово-фінансова група «Індустріальний Союз Донбасу» приватизувала 

польський металургійний комбінат «Huty Czestochowa», а запорізький АвтоЗАЗ викупив 

20% акцій Варшавського автомобільного заводу FSO, що належав корейській компанії 

«Daewoo». 
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Методичні рекомендації: 
Необхідно надати відповіді на питання, розкрити зміст основних понять та визначень  

 

Питання для самоконтролю: 

 Яка основна мета укладання платіжного балансу?  
 Які умови повинні виконуватися, щоб платіжний баланс країни знаходився в стані 

рівноваги? 

 За рахунок чого країни має можливість фінансувати дефіцит свого платіжного 

балансу, залишаючи валютний курс незмінним? 

 Визначте три основні варіанти відновлення рівноваги платіжного балансу. 

Чому застосування такого варіанту відновлення рівноваги платіжного балансу, як 

встановлення жорсткого валютного курсу, вважається практично неприйнятним?   



ТЕМА 9. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ   

 

Питання для самостійної роботи: 

 Чим зумовлений динамічний розвиток процесів міжнародної економічної 

інтеграції?  
 За рахунок чого досягається ефективність міжнародної економічної інтеграції?  
 Які риси характерні для зрілих інтеграційних угруповань (спільного ринку, 

економічного та політичного союзів)? 

 Які основні чинники зумовлюють виникнення та існування складного переплетіння 

політичних і соціально-економічних проблем таких проблем у яких перебігають процеси 

міжнародної економічної інтеграції?  
 Чи має економічна інтеграція негативні наслідки свого розвитку? Якщо так, то які 

саме? 

 Як пов’язані між собою мікро- та макрорівні економічної інтеграції? 

 На що сьогодні має бути направлена стратегія зовнішньоекономічної діяльності 

України? 
 

Практичні завдання: 

Стратегія розширення Європейського Союзу передбачає надання фінансової 

підтримки країнам-аплікантам на вступ до даного інтеграційного блоку. Обсяги такого 

фінансування становлять на сьогодні близько 40 млрд. євро на період 2015-2020 рр. 

Ця стратегія здійснюватиметься через два нові інструменти, запропоновані 

Європейською Комісією у «Програмі 2015», та через програму PHARE, яка 

зосереджується на підтримці пріоритетів інституційної розбудови та інвестування. 

Перший пріоритет передбачає допомогу в розвитку інституційного та адміністративного 

механізму, людських ресурсів та адміністративних навичок, 30 % коштів PHARE 

спрямовується на виконання вимог політичного критерію вступу. 

 Визначте динаміку загальних витрат Європейського Союзу на розширення їх 

відповідних статей (внутрішні реформи, структурні реформи та сільське господарство) за 

останні три роки.  
 Обчисліть питому частку витрат ЄС на розширення за кожним напрямом та 

обґрунтуйте їх різноспрямовану динаміку. 

 На підставі яких критеріїв здійснюється фінансування національних економік 

країн – нових членів ЄС за даними напрямками? 
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Методичні рекомендації: 
Необхідно надати відповіді на питання, розкрити зміст основних понять та визначень  

 

Питання для самоконтролю: 

 надати поняття економічної інтеграції та визначити її специфічні риси;  
 дослідити механізм інтеграції та його характерні методи; 

 надати поняття та особливості міжнародної економічної інтеграції; 



 визначити основні чинники, що забезпечують господарський ефект інтеграції; 

 з’ясувати структуру та форми міжнародної економічної інтеграції; 

 обґрунтувати необхідність, порядок створення та різновиди вільних економічних 

зон; 

 охарактеризувати основні групи пільг, що використовуються у вільних 

економічних зонах; 

 визначити взаємозв’язок процесів інтеграції, дезінтеграція та реінтеграції; 

 висвітлити основні риси, об'єктивні передумови та особливості розвитку 

регіональної економічної інтеграції; 

 надати класифікацію існуючих інтеграційних угруповань за цілями їх утворення; 
 дослідити шляхи та особливості розвитку інтеграційних процесів  

 регіонах світу. 
 

  



ТЕМА 10. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

 

Питання для самостійної роботи: 

 Які основні причини формування глобалізаційних процесів?  
 Чим характеризується процес глобалізації на рівні окремої 

країни? 

 Які головні показники визначають ступінь інтегрованості економік різних держав у 

глобальну економіку? 

 Яким чином глобалізація пов’язана з регіоналізацією світового господарства? 

 У чому полягають негативні наслідки процесу глобалізації? 
 

Практичні завдання: 

 Однією з глобальних проблем людства є сировинно-енерге-тична, пов'язана, по-перше, з 

технічною неможливістю нелімітованого залучення паливно-сировинних ресурсів до 

процесу виробництва, по-друге, з екологічними рамками економічного зростання, 

промислової діяльності, кількості споживаної енергії, по-третє, з фізичним вичерпуванням 

природних ресурсів. Визначте частку країн та їх груп у загальному споживанні всіх видів 

паливно-енергетичних ресурсів. Обґрунтуйте шляхи та засоби розв'язання сировинно-

енергетичної проблеми в регіональному аспекті. Які можливості для розв'язання даної 

проблеми з'являються в умовах глобалізації економічної системи? 
 

Література: 
1. Амеліна І.В. Міжнародні економічні відносини / Амеліна І.В., Попова Т.Л., Владимиров 

С.В. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 256 с  

2. Зеліч (Яцко) В.В. Міжнародна економіка: навчально-методичний комплекс / В.В. Зеліч 
(Яцко).- Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – 80 с. 

3. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях [текст] підруч./ Ю. Г. 

Козак. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 228 с. 
4. Міжнародна економіка : навчальний посібник / ред. С. В. Фомішин. – Львів : Новий світ-

2000, 2012. – 448 с. – (Вища освіта в Україні). 

5. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини : навч. посібник / Т.В. 

Шталь [та ін.]. – Харків :Видавництво «Форт», 2015. – 364 с. 

 

Методичні рекомендації: 

Необхідно надати відповіді на питання, розкрити зміст основних понять та визначень  

 

Питання для самоконтролю: 

 дати визначення процесу глобалізації; 

 з’ясувати особливості глобалізації економічного розвитку; 

 визначити поняття «глобальна економіка»; 

 розглянути рівні протікання глобальних процесів у світовій економіці; 

 дослідити структуризацію глобалізаційного процесу; 

 вивчити нові кількісні і якісні характеристики світового ринкового господарства, 

обумовлені глобалізаційними процесами;  
 визначити внутрішні суперечливості процесу глобалізації; 

 вивчити теорії глобалізації; 

 дати визначення глобальних проблем; 

 охарактеризувати основні групи глобальних проблем сучасності та механізми їх 

вирішення; 

 дослідити процес становлення і розвитку глобальної інфраструктури виробництва 

світової економіки. 
 

  



ТЕМА 11. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 

 

Питання для самостійної роботи: 

 Визначте пріоритетні напрями інтеграції України у світову економіку.  
 Відокремте внутрішньо- і зовнішньоекономічні чинники, що формуються в 

системі передумов, особливостей і шляхів інтеграції України у світову економіку.   
 Які є економічні, соціально-економічні, політико-правові та інфраструктурні 

передумови інтеграції України? 

 Визначте напрями співробітництва України з ЄС. 

 Які договірно-правових і політичних засади співробітництва України з ЄС 
 

Практичні завдання: 

 Визначте спонукальні причини інтеграції України у світову економіку.  
 Яким чином інтеграція України в світову економіку значною мірою гальмується 

структурою виробництва?  
 Які існують аспекти стратегічної інтеграції України у світове господарство? 

 Що об’єднує інтеграційні процеси європейських країн з перехідною економікою та 

інтеграційні процеси України? 

 Чи могла і чи може Україна зробити технологічний ривок і ввійти в «клуб» 

розвинених країн? 
 

Література: 
1. Амеліна І.В. Міжнародні економічні відносини / Амеліна І.В., Попова Т.Л., Владимиров 

С.В. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 256 с  

2. Зеліч (Яцко) В.В. Міжнародна економіка: навчально-методичний комплекс / В.В. Зеліч 
(Яцко).- Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – 80 с. 

3. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях [текст] підруч./ Ю. Г. 

Козак. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 228 с. 

4. Міжнародна економіка : навчальний посібник / ред. С. В. Фомішин. – Львів : Новий світ-
2000, 2012. – 448 с. – (Вища освіта в Україні). 

5. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини : навч. посібник / Т.В. 

Шталь [та ін.]. – Харків :Видавництво «Форт», 2015. – 364 с. 

 

Методичні рекомендації: 

Необхідно надати відповіді на питання, розкрити зміст основних понять та визначень  

 

Питання для самоконтролю: 

 визначити політико-правові, економічні, соціально-культурні та інфраструктурні 

передумови інтеграції України у світову економіку;  
 з’ясувати передумови, особливості і фактори такої інтеграції; 

 розглянути внутрішньоекономічні та зовнішньоекономічні чинники впливу на 

інтеграційну мотивацію та політику України; 

 визначити особливості формування регіональних інтеграційних пріоритетів 

національної економіки; 

 дослідити механізм участі України в діяльності регіональних міждержавних 

об’єднань; 

 розглянути ключові напрямки зовнішньої політики України; 

 з’ясувати пріоритети та основні напрями євроінтеграційної політики України; 

 охарактеризувати процес інтеграції України до ЄС через транскордонне 

співробітництво; 

 дослідити напрями співробітництва України зі східно-європейськими регіональними 

об’єднаннями. 
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