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Мета та завдання навчальної дисципліни 
Курс «Міжнародна економіка» формує у студентів уяву 

про світове господарство в цілому та економіку деяких країн та 
регіонів. 

Метою дисципліни «Міжнародна економіка» є засвоєння 
теоретичних засад світового господарства, а також вміння 
аналізувати економічну ситуацію країн світу. 

Головними завданнями курсу є: 
1) засвоєння студентами тенденцій та проблем 

міжнародної економіки; 
2) отримання ними знань про потенціал та механізм 

економік світу; 
3) оволодівання навичками самостійного аналізу 

міжнародної економіки. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен 
знати: 
1) особливості міжнародної економіки; 
2) структуру світового господарства; 
3) роль України в світовому господарстві. 
вміти: 
1) аналізувати соціально-економічні показники світового 

господарства та ведучих країн та регіонів; 
2) орієнтуватися в сучасних тенденціях та проблемах, 

потенціалі та механізмі міжнародної економіки. 
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ТЕМА 1 
Міжнародна економіка: сутність та етапи розвитку  
План теми 
1. Сутність міжнародної економіки і етапи її становлення. 

Особливості сучасного етапу розвитку світової економіки. 
2. МПП як основа розвитку світового господарства. Зміст 

МПП, його фактори і мета. Види і типи поділу праці. 
3. Структура міжнародної економіки. Основні підсистеми 

світового господарства, їх взаємозв'язок і взаємозалежність. 
Загальна характеристика основних груп країн. 

Рекомендована література 
Основна 

1.Світова економіка: Підручник / Під ред. проф. А. С. 
Булатова. М.: Юрист, 2000. 
4. Дахно І.І. Світова економіка: навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 

2006. – 264 с. 
 5. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: навч. посіб. – 

К.: КНЕУ, 2009. – 364 
3.. Кірєєв AM. Міжнародна економіка: У 2 ч. Ч. 1. 

Міжнародна мікроекономіка: рух товарів і факторів 
виробництва. М: Міжнародні відносини, 1997. 

4. Світова економіка. Економіка зарубіжних країн: 
Підручник / Під ред. В. П. Колесова і М. Н. Осьмовой. 2-е вид. 
М.: Флінта: Московський психолого-соціальний інститут, 2001. 
С. 10-37. 

5. Хасбулатов Р. В. Світова економіка: У 2 т. Т. 1. М.: 
Економіка, 2001. 

Додаткова 
1. Адріанов Ст. Д. Росія у світовій економіці. М.: Владос, 

1999. 
2. Схід / Захід: регіональні підсистеми і регіональні 

проблеми міжнародних відносин: Навчальний посібник / Під 
ред. А. Д. Воскресенського. М.: Московський державний 
інститут міжнародних відносин, «Російська політична 
енциклопедія» (РОСПЭН), 2002. 

3. Ван дер Вее Р. Історія світової економіки. М.: Наука, 
1994. 
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Запитання і завдання для самоперевірки 
1. Які умови і передумови, що впливають на формування 

сучасної світової економіки? 
2. Чим відрізняється широке і вузьке визначення терміна 

«світова економіка»? 
3. До якої групи країн можна віднести Україну та за якими 

показниками? 
4. Назвіть основні умови і передумови, що впливають на 

формування сучасної світової економіки. 
5. Охарактеризуйте освіту, науку і НТП як чинники 

зростання і хронічного відставання національних економік. 
6. У чому полягає асиметричність розвитку сучасної 

світової економіки? 
7. Як впливає розвиток спеціалізації і кооперування на 

посилення взаємозалежності національних економік? 
Питання для обговорення на семінарському занятті 
1. Обговоріть наступне твердження: до числа 

загальнолюдських спонукальних мотивів до участі в МПП, 
використанню його можливостей відноситься необхідність 
вирішення глобальних проблем людства спільними зусиллями 
всіх країн світу. 

2. Має економічний сенс кооперація в такий фактор 
виробництва, як земля? Приведіть аргументи за і проти 
позитивної відповіді. 

3. Назвіть найважливіші передумови МПП. Чи є ці 
передумови необхідними або достатніми? 

4. У чому полягає суперечливість еволюції світової 
економіки в сучасних умовах? 

5. Визначте основні критерії виділення підсистем у 
світовій економіці. 

Теми для доповідей на семінарському занятті 
1. Нові тенденції у світовій економіці та міжнародному 

поділі праці. 
2. Місце і роль України в міжнародному поділі праці і 

сучасних МЕВ. 
3. Суперечливий характер еволюції світового 

господарства в сучасних умовах. 
4. Економічний аналіз зростання: капітал, земля, праця, 
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технології. 
Яке із цих тверджень правильне? 
1. На відміну від світового ринку світове господарство 

охоплює не тільки сферу обігу, а й сферу виробництва. 
2. У сучасній світовій економіці посилюється тенденція до 

ізольованості. 
Обговоріть наступну точку зору 
«Виграли і програли». Що спільного мають країни, що 

програли в XX столітті? Фактично всі вони заперечували 
міжнародні економічні зв'язки або явно (як колишній 
Радянський Союз і нинішня Бірма), або неявно (більша частина 
Африки). Що спільного мають країни, які виграли в XX 
столітті? Вони взяли світове господарство: Південна Корея, 
Японія, Тайвань тощо. Що спільного мають країни, що 
вступили у змагання в XXI столітті? Вони приєднуються до 
світового господарства так швидко, як тільки можуть: Чилі, 
Аргентина, Бразилія, Мексика, Китай, Індія, Польща...» 

1. Сформулюйте проблему, про яку йде мова в даному 
висловлюванні. 

2. Розкрийте зміст виграшу і програшу в даній ситуації. 
3. Яких успіхів досягли країни, які згадуються в даному 

висловлюванні? 
ТЕМА 2 
Визначальні фактори розвитку сучасної міжнародної 

економіки 
План теми 
1. Визначальні фактори розвитку сучасної міжнародної 

економіки. 
2. Економічна сутність і зміст поняття «глобальна 

економіка». 
3. Інтернаціоналізація як чинник формування міжнародної 

економіки і міжнародних економічних відносин. 
4. Вплив глобалізації на національні економіки: 

позитивний і негативний аспекти. Проблеми і протиріччя 
глобалізації. 

Рекомендована література 
Основна 
1. Світова економіка: Підручник / Під ред. проф. А. С. 
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Булатова. М.: Юристъ, 2000. 
2. Світова економіка. Економіка зарубіжних країн: 

Підручник. 2-е вид. Під ред. В. П. Колесова М і. Н. Осьмовой. 
М.: Флінта, 2001. 

Додаткова 
1. З Боргів.І. Економіки Глобалізація. Нове слово або нове 

явище. М.: Економіка, 1998. 
2. Кругман П. /*., Обсфельд М. Міжнародна економіка. 

Теорія та політика: Підручник для вузів / Пров. з англ. Під ред. 
В. П. Колесова, М. В. Кулакова. М.: Економічний факультет 
МГУ, ЮНИТИ, 1997. 

3. Міжнародна макроекономіка: Навч. посіб. Вид. 3-тє, 
перероб. та доп. / Ю.Г.Козак, Ю.М.Пахомов, Н.С.Логвінова та 
ін. – К.: ЦУЛ, 2012. – 400 с. 

4. Хасбулатов Р. В. Світова економіка: У 2 т. Т. В. М.: 
Економіка, 2001. 

Запитання і завдання для самоперевірки 
1. Охарактеризуйте поняття «інтернаціоналізація 

виробництва» та «інтернаціоналізація господарського життя». 
2. В яких сферах економіки інтернаціоналізація 

господарського життя проявляється? 
3. Що являє собою процес інтернаціоналізації капіталу? В 

яких формах вона проявляється? 
4. Які основні напрямки розвитку глобалізації економічної 

сфери? Назвіть основні протиріччя глобалізації світової 
економіки і міжнародних економічних відносин. 

5. Які, на ваш погляд, позитивні та негативні наслідки 
глобалізації? 

6. Які головні особливості сучасного етапу процесу 
глобалізації? 

7. Охарактеризуйте НТП як фактор формування світової 
економіки. 

Питання для обговорення на семінарському занятті 
1. Вплив глобалізації на національні економіки: 

позитивний і негативний аспекти. 
2. Передумови і особливості транснаціоналізації країн з 

перехідною економікою. 
3. В чому суть глобалізації світової економіки і 
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світогосподарських зв'язків? 
Прокоментуйте наступний вираз 
Глобалізація — «...це вищий етап інтернаціоналізації всіх 

факторів виробництва (продуктивних сил), коли система МЕВ 
буквально пронизує всі національні економіки, зміцнюючи 
економічну цілісність світу». 

Теми для доповідей на семінарському занятті 
1. Глобальне співробітництво — створення нової світової 

системи регулювання. 
2. Інтернаціоналізація господарського життя України — 

приклади та наслідки. 
3. Науково-технічний прогрес у сучасній світовій 

економіці. 
ТЕМА З  
Процеси транснаціоналізації і ТНК в національній і 

міжнародній економіці 
План теми 
1. Поняття транснаціоналізації як фактора формування 

світового господарства. 
2. Основні теоретичні концепції транснаціоналізації. ТНК 

і ТНБ: сутність, основні характеристики, основні причини 
виникнення. 

Рекомендована література 
Основна: 
1. Градобитова Л. Д. ТНК в сучасних міжнародних 

економічних відносинах. М., 2002. 
2. Брудне Е. А. КТНК в Росії. Позиції найбільших 

транснаціональних корпорацій в російській економіці. М.: 
ВІДОМОСТІ ГРАФ, 2000. 

3. Деніелс Д. Д., Радеба Лі Х. Міжнародний бізнес. М.: 
Справа, 1994. 

4. Окрут З. М., Окрут Р. В., Шевченко Н.І. Сучасні 
стратегії ТНК в світовому господарстві: питання теорії і 
практики транснаціоналізації країн перехідної економіки. М., 
1999. С. 8-116. 

5. Пашин С. Т. Функціонування транснаціональних 
компаній: організаційно-економічне забезпечення. М.: 
Економіка, 2002. 
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6. Міжнародна мікроекономіка: Навч. посіб. Вид. 3-тє, 
перероб. та доп. / Ю.Г.Козак, Ю.М.Пахомов, Н.С.Логвінова та 
ін. – К.: ЦУЛ, 2012. – 368 с.9. World Investment Report 2003 
Transnational Corporations and Export Competitiveness. United 
Nations/ New York and Geneva, 2002. 

7. Квіток Ст. Фінансово-промислові групи: накопичений 
досвід і тенденції розвитку // Економіст, 2004. № 3.-С. 41-51. 

Питання для самоперевірки 
1. Які економічні процеси лежать в основі 

транснаціоналізації і в чому її сенс? 
2. Які показники свідчать про масштаби 

транснаціоналізації? 
3. Яка роль ТНК в посиленні взаємозалежності і 

взаємозв'язку національних економік? 
4. В чому проявляється конфліктний характер протікання 

процесів транснаціоналізації в світовій економіці? 
5. Які передумови та особливості транснаціоналізації 

країн з перехідною економікою? 
6. Яка роль ТНК в процесі глобалізації? 
Питання для обговорення на семінарському занятті 
1. Передумови і особливості транснаціоналізації країн з 

перехідною економікою. 
2. Транснаціональні корпорації в Україні. 
3. Існує об'єктивна необхідність та фінансово-економічні 

умови для транснаціоналізації економіки України? 
4. Як взаємозв'язані поняття «глобалізація» і 

«транснаціоналізація»? 
5. У чому причина високої ефективності діяльності ТНК? 
6. Від яких факторів залежить вибір принципів побудови 

структури управління ТНК? 
Чи вірно твердження: «Роль ТНК в сучасному світовому 

господарстві має тенденцію до посилення»? 
Теми для доповідей на семінарському занятті 
1. ТНК — головні носії процесів глобалізації у світі. 
2. Характер діяльності ТНК в Україні. 
3. Банки в національній і світовій економіці. 
4. Діяльність ФПГ в Україні. 
ТЕМА 4 
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Потенціал міжнародної економіки 
План теми 
1. Поняття «потенціал міжнародної економіки». Сутність 

природно-ресурсного потенціалу. 
2. Фінансові ресурси світу. Світова фінансова середовище. 
3. Трудові ресурси світового господарства — кількісні та 

якісні аспекти. Науковий і підприємницький потенціал. 
4. Тіньова економіка. 
Рекомендована література 
Основна: 
1. Міжнародна економіка: Підручник / За ред. А.О.Задої, 

В.М.Тарасевича. – К.: ЦУЛ, 2012. – 416 с. 
2.  Міжнародна економіка: навч. посіб. / За ред.. Г. Е. 

Гронтковської / Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик, 
О. І. Красновська. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 384 
с. . 

Додаткова: 
1. У Андріанов.Д. Росія: економічний і науковий 

потенціал. М.: Економіка, 1999. 
2. Ван дер Вее Р. Історія світової економіки. М.: Наука, 

1994. 
3. Даніеле ДД, Радеба Лі Х. Міжнародний бізнес. М.: 

Справа, 1994. 
Кругман П. Р., Обсфельд М. Міжнародна економіка. 

Теорія та політика: Підручник для вузів / Пров. з англ. Під. ред. 
В. П. Колесова, М. В. Кулакова. М.: Економічний факультет 
МГУ, ЮНИТИ, 1997. 

4. ЭнгВЛис А., МауерДж. Світові фінанси / Пер. з англ. 
М.: ДеКА, 1998. 

Запитання і завдання для самоперевірки 
1. Охарактеризуйте поняття «потенціал світової 

економіки», назвіть його складові. 
2. Яка забезпеченість світової економіки розвіданими 

запасами вугілля, нафти, природного газу? 
3. Як змінювалось світове фінансове середовище на 

протязі останніх десятиліть? 
4. Чому в світовій економіці відбувся швидкий ріст 

міжнародного руху капіталу? 
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5. У чому полягають диспропорції у розподілі трудових 
ресурсів у країнах і регіонах світу? 

6. Які категорії населення входять до складу трудових 
ресурсів? 

7. Які показники використовуються для оцінки 
результативності сфери НДДКР? 

8. Назвіть основні причини і наслідки розвитку тіньової 
економіки в розвинених країнах і державах з перехідною 
економікою. 

Питання для обговорення на семінарському занятті 
1. Чому Німеччини вигідніше імпортувати кам'яне вугілля 

з Австралії? 
2. Яке розподіл природних ресурсів між країнами та їх 

споживання? 
3. Запаси яких товарів переважають в Україні? 
4. Які країни є головними експортерами мінерального 

палива? 
5. Які серйозні фінансові завдання, що стали результатом 

змін у світовій  
економіці, що стоять перед урядами, компаніями, 

фінансовими інститутами і міжнародними організаціями? 
6. Якими показниками можна охарактеризувати трудові 

ресурси світу та країни? 
7. Охарактеризуйте поняття «підприємницькі ресурси». 

Кого можна віднести до  
підприємцям? 
8. У чому відмінності «неформальної» економіки від 

«нелегальної» («кримінального»)? 
Теми доповідей 
1. Паливно-енергетичні галузі у світовій економіці. 
2. Народонаселення і економічне зростання — 

взаємозв'язок п динаміка. 
3. Природно-ресурсний потенціал України. 
ТЕМА 5 
«Змішана» економіка. Характер і особливості 

державного регулювання економіки 
План теми 
1. Поняття змішаної економіки. 
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2. Державне регулювання економіки на сучасному етапі. 
3. Державне регулювання взаємодії національної 

економіки зі світовим господарством (державна 
зовнішньоекономічна політика). 

Рекомендована література 
Основна: 

1. Міжнародна економіка: Підручник / За ред. А.О.Задої, 
В.М.Тарасевича. – К.: ЦУЛ, 2012. – 416 с. 

2. Міжнародна економіка: навч. посіб. / За ред.. Г. Е. 
Гронтковської / Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик, 
О. І. Красновська. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 384 
с. . 

Додаткова: 
1. Макконелп K. P., Брю СЛ. Економікс: принципи, 

проблеми, політика: *2 т. Т. 1. / Пров. з англ. М, 2000. С. 81 — 
103. 

2. Чередниченко Л. Необхідні умови зростання ВВП // 
Економіст. 2004. № 

Питання для самоперевірки 
1. В чому сутність державного регулювання економіки? 
2. Назвіть основні методи державного регулювання 

економіки. 
3. У чому полягає роль державного сектора в економіці? 
4. Особливості регулювання, що застосовується у різних 

країнах. 
5. У чому полягає сутність зовнішньоекономічної 

політики, і які її основні складові? 
6. Визначте завдання та принципи державної 

зовнішньоекономічної політики. 
Питання для обговорення на семінарському занятті 
1. В чому зміст державного регулювання 

зовнішньоекономічних зв'язків? 
2. Чим характеризується сучасна модель державного 

регулювання зовнішньоекономічних зв'язків України? 
3. Що нового слід внести у вітчизняну систему 

зовнішньоекономічного регулювання для оптимального 
включення України в світогосподарські зв'язки? 

4. Охарактеризуйте основні економічні методи 
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державного регулювання економіки? 
5. Поясніть, яким чином держава регулює свої витрати і 

податкові надходження, щоб зменшити: а) безробіття; б) рівень 
інфляції. 

6. Перерахуйте і коротко обговоріть основні економічні 
функції держави. 

Теми для доповідей на семінарському занятті 
1. Методи державного регулювання 

зовнішньоекономічних зв'язків України. 
2. Державне регулювання експорту в Україні — «за» і 

«проти». 
3. Методи і форми державного регулювання економіки в 

різних країнах (США, Німеччина, Японія, Китай тощо). 
ТЕМА 6 
Світовий ринок - основна категорія світового 

господарства 
План теми 
1. Сутність та еволюція світового ринку. 
2. Функції та структура світового ринку. 
3. Світові ціни та методи їх утворення. 
Рекомендована література 
Основна: 

1. Міжнародна економіка: Підручник / За ред. А.О.Задої, 
В.М.Тарасевича. – К.: ЦУЛ, 2012. – 416 с. 

2. . Міжнародна економіка: навч. посіб. / За ред.. Г. Е. 
Гронтковської / Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик, 
О. І. Красновська. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 384 
с. . 

3. Ліндерт П. Економіка світогосподарських зв'язків. М: 
Прогрес, 1992. 

Додаткова: 
1. Дюмулен В. І. Всесвітня торгова організація. М.: 

Економіка, 2003. 
2. Кірєєв А. П. Міжнародна економіка: У 2 т. Т. 2. М: 

Міжнародні відносини, 2000. С. 275-311. 
3. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика: 16 изд. - М., 

2000.  
4. Світова економіка: підручник / За ред. С.В. Головко. – 
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К.: Либідь, 2007. – 638 с. 
 
Питання для самоперевірки 
1. У чому полягає сутність світового ринку та його 

особливості? Які типи ринків ви знаєте? 
2. Що таке світова ціна і які особливості ціноутворення на 

світових товарних ринках? 
3. Яка роль ціни у зовнішньоекономічній експансії? Як 

здійснюється національне регулювання цін? 
4. Яка загальна світова динаміка цін, її причини і 

тенденції? 
5. Як здійснюється багатостороннє регулювання товарних 

ринків та діяльність міждержавних економічних організацій 
виробників і експортерів сировини? 

6. Які види зовнішньоторговельних цін ви знаєте і які 
методи їх визначення? Назвіть основні ціноутворюючі фактори. 

7. Як здійснюється ціноутворення на різних типах 
світових товарних ринків? 

8. Яка роль стратегічних альянсів на світових ринках? 
Питання для обговорення на семінарському занятті 
1. Які методи ціноутворення на світовому ринку ви 

знаєте? 
2. Як здійснюється національне та міжнародне 

регулювання цін? 
3. Яка загальна світова динаміка цін? 
4. Проаналізуйте діяльність міждержавних економічних 

організацій — виробників і експортерів сировини. 
5. Які принципи визначення внутрішніх цін на 

імпортовану продукцію. Що таке імпортна вартість? 
Теми для доповідей на семінарському занятті 
1. Світовий ринок зброї та місце України на цьому ринку. 
2. Організація країн — експортерів нафти та її місце на 

світовому ринку нафти. 
ТЕМА 7 
Вільні економічні зони у світовій економіці 
План теми 
1. Поняття «вільна економічна зона». Еволюція СЕЗ. 
2. Класифікація вільних економічних зон. 
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3. Організаційно-правовий механізм створення і 
функціонування ВЕЗ. 

4. Офшорні зони. Механізм уникнення подвійного 
оподаткування. 

Рекомендована література 
Основна 

1. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика: 
16 изд. - М., 2000.  

2. Світова економіка: підручник / За ред. С.В. Головко. – 
К.: Либідь, 2007. – 638 с. 

3.  Данько Т. П., Окрут З. М. Вільні економічні зони в 
світовому господарстві: Навчальний посібник. — М: ІНФРА-М, 
1998. 

Додаткова 
1. Кругман П. Р., Обсфельд Міжнародна економіка. Теорія 

та політика: Підручник для вузів / Пров. з англ. Під ред. В. П. 
Колесова, М. В. Кулакова. М.: Економічний факультет МГУ, 
ЮНИТИ, 1997. 

Запитання і завдання для самоперевірки 
1. У чому полягає сутність вільної економічної зони? 
2. Охарактеризуйте основні напрями концепції ВЕЗ. 
3. Розкрийте сутність та основні етапи еволюції вільних 

економічних зон. 
4. Охарактеризуйте організаційно-правовий механізм 

створення і функціонування ВЕЗ. 
5. В чому особливість офшорних зон у світовій економіці? 
6. Відзначте основні фактори, що сприяють розвитку 

офшорного бізнесу. 
7. У чому полягає суть угоди про уникнення подвійного 

оподаткування? 
Питання для обговорення на семінарському занятті 
1. Яка роль ВЕЗ у світовій економіці? 
2. Яка роль ВЕЗ взагалі, і офшорних зон зокрема, в 

економічному розвитку країн, на території яких ці зони 
розташовані? 

3. Розкажіть про досвід розвитку ВЕЗ в Україні.  
4. У чому полягає специфіка офшорних зон, і які фактори 

їх успіху (на конкретному прикладі). 
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5. У чому полягає сутність податкового планування? Як 
воно здійснюється? 

Теми для доповідей на семінарському занятті 
1. Науково-технологічні (техніко-впроваджувальні) ВЕЗ 

та їх роль у світовій економіці. 
2. «Силіконова долина» — еволюція, сучасний стан, 

проблеми і перспективи розвитку. 
3. Зарубіжний досвід створення СЕЗ (на прикладі Китаю). 
Тема 8 
Розвинуті країни ринкової економіки в системі 

світового господарства 
План теми 
1. Основні ознаки та особливості промислово розвинених 

країн. 
2. Основні типи і моделі розвитку. Роль держави. 
3. Господарські цикли в розвинених країнах. 
4. Основні напрями і характерні риси 

зовнішньоекономічної діяльності. 
Рекомендована література 
Основна 

1. Міжнародна економіка: Підручник / За ред. А.О.Задої, 
В.М.Тарасевича. – К.: ЦУЛ, 2012. – 416 с. 

2. Міжнародна економіка: навч. посіб. / За ред.. Г. Е. 
Гронтковської / Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик, 
О. І. Красновська. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 384 
с. 

Додаткова 
1. Кудров В. М. Світова економіка: Підручник. М.: БЕК, 

1999. С. 1-16. 
2. Світова економіка. Підручник. Під ред. проф. A. C. 

Булатова. М: Юристь, 2000. С. 421-443. 
3. Шлындов A. B. ОЕСР про стан і перспективи розвитку 

економіки країн-членів організації // БИКИ. 2003. № 149. С. 3-5. 
4. Ван дер Вее Р. Історія світової економіки. М.: Наука, 

1994. 
5. Деніелс Д. Д., Радеба JIu X. Міжнародний бізнес. М.: 

Справа, 1994. 
Кругман П. Р., Обсфепьд М. Міжнародна економіка. 
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Теорія та політика: Підручник для вузів / Пров. з англ. Під ред. 
В. П. Колесова, М. В. Кулакова. М.: Економічний факультет 
МГУ, ЮНИТИ, 1997. 

Питання для самоперевірки 
1. Яка роль основних факторів виробництва в 

економічному розвитку промислово розвинених країн? 
2. Охарактеризуйте становище промислово розвинених 

країн у світовій економіці та міжнародних економічних 
відносинах. 

3. Стан економіки будь промислово розвинених країн є 
визначальним для всього світу і чому? 

4. Можна ототожнити поняття «полюси зростання світової 
економіки» і «центри економічної сили»? 

5. Як складається співвідношення сил між розвиненими і 
країнами, що розвиваються в сучасному світі? 

6. Проведіть порівняння типових моделей економічно 
розвинених країн і виділіть їх основні риси. 

Питання для обговорення на семінарському занятті 
1. Якими ознаками характеризується економіка 

промислово розвинених країн? 
2. Проаналізуйте зміни, що відбулися в становищі 

західних країн у світовому виробництві.  
3. Яке співвідношення понять «соціально-економічна 

модель» і «господарський механізм»? 
4. Які особливості міжнародних економічних відносин в 

групі розвинених країн? 
5. Проаналізуйте причини і наслідки 

зовнішньоекономічних зв'язків розвинених держав. 
6. Перелічіть основні типи моделей розвитку країн світу і 

дайте їм характеристику. 
Теми для доповідей на семінарському занятті 
1. Позиції країн з розвинутою ринковою економікою на 

світових ринках. 
2. Структурні зрушення в економіці промислово 

розвинутих країн. 
ТЕМА 9 
Загальні риси і особливості країн, що розвиваються 

(РК) 
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План теми 
1. Масштаби та специфіка проблем економічного 

розвитку країн третього світу. 
2. Диверсифікація країн. 
3. Зовнішні фактори розвитку і місце в світовій економіці. 
Рекомендована література 
Основна 
1. Хасбулатов Р. В. Світова економіка: У 2 т. Т. 2. М.: 

Економіка, 2001. С. 627-654. 
2. Світова економіка. Економіка зарубіжних країн. 

Підручник 2-е вид. / Під ред. проф. В. П. Колесова і проф. М. Н. 
Осьмовой. М.: Флінта 2000. С. 197-213. 

Додаткова 
1. Схід / Захід: Регіональні підсистеми і регіональні 

проблеми міжнародних відносин. Навчальний посібник / Під 
ред. А. Д. Воскресенського. М.: Московський державний 
інститут міжнародних відносин (Університет), Російська 
політична енциклопедія (РОССПЭН), 2002. 

2. Костюнина ГМ. Азіатсько-Тихоокеанська економічна 
інтеграція: основні тенденції, проблеми та перспективи. М.: 
МДІМВ, 2003. 

3. Лопатов Ст. Торгові відносини Росії з африканськими 
країнами в кінці XX — початку XXI ст. // Економіст. 2004. № 7. 
С. 77-83. 

4. Країни світу і міжнародні організації. Довідник / Під 
ред. проф. Ст. Н. Філатова. М.: УНИИНТЕХ, 2004. 

5. Шишков Ю. Глобалізація — ворог чи союзник країн? // 
МЭМО. 2003. № 4. С. 3-14. 

 
Запитання і завдання для самоперевірки 
1. Висловіть своє розуміння спільності та відмінностей 

країн третього світу. 
2. Дайте характеристику основних напрямків (моделей) 

розвитку країн, що розвиваються. 
3. Чому в країнах велика роль держави в економіці? 
4. Як впливають високі темпи зростання населення на 

економічний розвиток країн третього світу? 
5. Що ускладнює зростання накопичення в країнах, що 
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розвиваються? 
6. Які основні зміни в позиціях країн у світовій торгівлі? 
7. Які основні причини економічного успіху нових 

індустріальних країн? 
Питання для обговорення на семінарському занятті 
1. Які типи економічних моделей характерні для групи 

країн, що розвиваються? 
2. За якими ознаками розвиваються країни об'єднуються в 

особливу групу? Які підгрупи країн, що розвиваються Вам 
відомі? 

3. Що таке слаборозвиненість? Приведіть її 
характеристики і умови подолання в країнах третього світу. 

4. Які особливості економічної структури країн, що 
розвиваються? У чому основна відмінність країн від розвинутих 
країн? 

5. Яке місце займають країни, що розвиваються, в 
світовому економічному співтоваристві? 

6. У чому специфіка чинників економічного зростання в 
країнах третього світу? 

Теми для доповідей на семінарському занятті 
1. Країни, що розвиваються, і світова криза 

заборгованості. 
2. Країни, що розвиваються, і світові ринки. 
3. Країни, що розвиваються, та демографічні проблеми в 

світі. 
ТЕМА 10 
Проблеми переходу до ринкової економіки. Країни 

Центральної та Східної Європи у світовому господарстві 
План теми 
1. Тенденції економічного розвитку країн Центральної та 

Східної Європи. 
2. Економіка країн Співдружності Незалежних Держав. 
3. Україна в сучасних міжнародній економіці. 
Рекомендована література 
Основна 
1. Хасбулатов Р. В. Світова економіка: У 2 т. Т. 2. М.: 

Економіка. 2001. С. 627-654. 
2. Світова економіка. Економіка зарубіжних країн: 
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Підручник 2-е вид. / Під ред. проф. В. П. Колесова, і проф. М. Н. 
Осьмовой. М.: Флінта. 2000. С. 435-479. 

Додаткова 
1. Андріанов Ст. Д. Росія: економічний та інвестиційний 

потенціал. М.: Економіка, 1999. 
2. Андріанов Ст. Д. Росія у світовій економіці: 

Навчальний посібник. М.: Владос, 1999. 
3. Артемова Л., Назарова А. Макроекономічні пропорції в 

1999-2003 рр. (за даними національних рахунків) // Економіст. 
2004. № 5. 

4. Кругман П. Р., Обстфельд М. Міжнародна економіка. 
Теорія і політика. / Пров. з англ. Під ред. проф. В. П. Колесова, 
проф. М. В. Кулакова. М: ЮНІТІ. 1997. 

5. Кудров В. М. Світова економіка: Підручник. М.: БЕК, 
1999. С. 173-438. 

Питання для самоперевірки 
1. Які характерні риси і напрямки структурної перебудови 

в окремих країнах ЦСЄ? 
2. Охарактеризуйте економічні відносини країн ЦСЄ з 

Україною та ЄС. 
3. Які об'єктивні передумови утворення СНД? 
4. Дайте характеристику економічного потенціалу держав 

ЦСЄ та назвіть основні напрямки ринкових перетворень в цих 
країнах. 

5. Як можна охарактеризувати місце і роль України в 
сучасному світовому господарстві? 

6. Охарактеризуйте економічний потенціал України. В 
чому полягає його унікальність? 

7. Яка динаміка розвитку зовнішньоекономічних зв'язків 
України і процесів розширення її участі в системі МЕВ ? 

Питання для обговорення на семінарському занятті 
1. Місце країн ЦСЄ у світовій економіці, динаміка 

розвитку і фактори економічного зростання. 
2. Основні особливості зовнішньоекономічних зв'язків 

країн ЦСЄ. 
3. Утворення СНД і місце цієї групи країн в світовій 

економіці. 
4. Зовнішньоекономічні зв'язки та інтеграційні процеси в 
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рамках СНД. 
5. Економічний потенціал України та його унікальність. 
6. Конкурентоспроможність економіки України у світовій 

економіці: сильні та слабкі сторони. 
7. Економіка України в сучасному світі. 
Теми для доповідей на семінарському занятті 
1. Основні напрями і результати ринкових перетворень в 

країнах ЦСЄ. 
2. Місце України в Європі і світі. 
ТЕМА 11 
Глобальні проблеми світового господарства - 

економічний аспект 
План теми 
1. Економічні аспекти продовольчої проблеми. 
2. Проблема подолання бідності і відсталості. 
3. Проблема миру та демілітаризації. 
4. Екологічна проблема. Природні ресурси в сучасних 

умовах. 
5. Демографічна проблема. Проблема прав людини. 
 
Рекомендована література 
Основна 

1. Міжнародна макроекономіка: Навч. посіб. Вид. 3-тє, 
перероб. та доп. / Ю.Г.Козак, Ю.М.Пахомов, Н.С.Логвінова та 
ін. – К.: ЦУЛ, 2012. – 400 с. 

2. Міжнародна мікроекономіка: Навч. посіб. Вид. 3-тє, 
перероб. та доп. / Ю.Г.Козак, Ю.М.Пахомов, Н.С.Логвінова та 
ін. – К.: ЦУЛ, 2012. – 368 с. 

 
Додаткова 
1. Деніелс Д. Д., Радеба JIu ХМеждународный бізнес. М.: 

Справа, 1994. С. 121-147. 
2. Кругман П. Р. У Обстфелъд М. Міжнародна економіка. 

Теорія і політика / Пров. з англ. Під ред. проф. В. П. Колесова, 
проф. М. В. Кулакова. М: ЮНІТІ. 1997. С. 11-107. 

3. Портер М. Конкуренція: Навчальний посібник. / Пров. з 
англ. Вільямс, 2201. С. 162-194. 
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Питання для самоперевірки 
1. В чому полягає головна причина прояву проблем, що 

дістали назву «глобальні проблеми»? 
2. Які специфічні ознаки, що дозволяють віднести 

проблему до категорії глобальних? 
3. Які глобальні проблеми світового розвитку на рубежі 

XX—XXI століть ви знаєте? 
4. Які нові і народжуються проблеми сучасного розвитку 

стали в кінці XX століття відносити до категорії глобальних? 
Питання для обговорення на семінарському занятті 
1. В чому проявляється проблема бідності і відсталості? 

Які шляхи вирішення цієї проблеми? 
2. Як змінилося наприкінці XX століття розуміння 

проблеми миру і демілітаризації? У чому зараз бачиться її 
головний зміст? 

3. У чому полягає сутність світової продовольчої 
проблеми? 

4. У чому, на вашу думку, найбільш гостро поставала 
проблема нестачі природних ресурсів? Які шляхи вирішення 
енергосировинні проблеми пропонуються в даний час? 

5. Перерахуйте характерні риси сучасного світового 
екологічної кризи. 

6. Як розвинені країни можуть допомогти державам, що 
розвиваються, в боротьбі з наслідками забруднення 
навколишнього середовища? Підуть вони на це? 

7. Як розуміється в даний час проблема розвитку 
людського потенціалу? У чому полягає її специфіка? Як 
бачаться шляхи її вирішення? 

Теми для доповідей на семінарському занятті 
1. Глобальне співробітництво — створення нової світової 

системи регулювання. 
Рекомендована література 

Базова: 
1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические 

отношения: Учебное пособие. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000. – 320 
с.  

2. Акопова Е.С., Воронкова О.Н., Гаврилко Н.Н. Мировая 
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экономика и международные отношения. – Ростов-на-Дону: 
«Феникс», 2000. – 416 с.  

3. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные 
экономические отношения: Учеб. пос./Под редакцией Н.Н. 
Ливенцева – 2-е изд., М.: Финансы и статистика, 2001. – 256 с.  

4. Дахно І.І. Світова економіка: навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2006. – 
264 с. 

 5. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: навч. посіб. – К.: 
КНЕУ, 2009. – 364 

6. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч.1 
Международная микроэкономика: движение товаров и факторов 
производства: Учебное пособие для вузов. – М.: 
Международные отношения, 2000. – 416 с.; Ч.2. Международная 
макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое 
программирование: Учебное пособие для вузов. – М.: 
Международные отношения, 2000. – 488 с.  

7. Козлова Т. В ногу со временем // Восток+Запад.-2003.-№ 
6.- с. 3-6.  

8. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. 
Теория и практика: Учебник для вузов 5-е изд. / пер. с англ. Под 
ред. В.П.Колесова, М.В.Кулакова. – М.: Экономический 
факультет МГУ, М.: ЮНИТИ, 2003. – 800 с.  

9. Ломоносов Е.З., Плотницкий М.И., Рудак А.А. Теория 
мировой экономики.-Минск: ООО «Мисанта» 2001.-103 с.  

10. Мазурок П.П. Глобальна економіка: навч. посіб. / П.П. 
Мазурок, Б.М. Одягайло, В.В. Кулішов, О.М. Сазонец. – Львів: 
«Магнолія 2006», 2011. – 208 с.  
11. Міжнародна макроекономіка: Навч. посіб. Вид. 3-тє, 
перероб. та доп. / Ю.Г.Козак, Ю.М.Пахомов, Н.С.Логвінова та 
ін. – К.: ЦУЛ, 2012. – 400 с. 

12. Міжнародна мікроекономіка: Навч. посіб. Вид. 3-тє, 
перероб. та доп. / Ю.Г.Козак, Ю.М.Пахомов, Н.С.Логвінова та 
ін. – К.: ЦУЛ, 2012. – 368 с. 

13. Міжнародна економіка: Підручник / За ред. А.О.Задої, 
В.М.Тарасевича. – К.: ЦУЛ, 2012. – 416 с. 

14. Міжнародна економіка: навч. посіб. / За ред.. Г. Е. 
Гронтковської / Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик, 
О. І. Красновська. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 384 
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с. . 
15. Міжнародна економіка: підручник / За ред.      Ю.Г. 

Козака.  – К.: ЦУЛ, 2009. – 560 с.  
16. Михневич С.И. Многосторонняя система регулирования 
международных торгово-экономических отношений. – Минск, 
2000. –192 с.  
17. Новикова И.В. Глобализация и рынок: поиски стратегии 
экономического развития в XXI в. – Минск, 2001. –167 с.  
18. Овчинников Г.П. Международная экономика: Учебное 
пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. -384 с.  
19. Палынин Б. «Единое окно» // Восток+Запад.-2003.- № 7-
8.- с. 22-23.  
20. Петровская Л.М. Мировая экономика: Курс лекций. – 
Минск: БГУ, 2002. –130 с.  
21. Петровская Л.М. Модели открытой экономики и 
стабилизационная политика. – Минск: БГУ, 2000.  
22. Пузакова Е.П. Мировая экономика. – Р-на-Д., 2003 –480 
с.  
23. Раджабова З.К. Мировая экономика: Учебник. –2-е изд. –
М.: ИНФРА-М, 2002. –320 с.  
24. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика: 16 изд. - М., 
2000.  
25. Світова економіка: підручник / За ред. С.В. Головко. – 
К.: Либідь, 2007. – 638 с. 
26. Стрыгин А.В. Мировая экономика. – М.: Экзамен, 2001. 
–517 с.  
27. Турбан Г.В. Внешнеэкономическая деятельность. – 2-е 
изд., перераб. и доп.-Мн.: Выш.шк., 1999. – 211 с. (339Т86).  
28. Тэор Т.Р. Мировая экономика: Пособие для подготовки к 
экзамену. – СПб., 2002. –256 с.  
29. Федосеева Г.А. Мировая экономика и международные 
экономические отношения: Практикум. – М.: ИНФРА-М, 2002 –
352 с.  
30. Халевинская Е.Д., Крозе И. Мировая экономика: 
Учебник 2-е изд. /Под ред. Е.Д.Халевинской. – М.: Юристь, 
2002. – 378. 
31.  Шмарловская Г.А. и др. Теории интерэкономики. –
Минск: БГЭУ, 2001. – 46 с.  
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Допоміжна: 
1. Андрійчук  В. Регіональна інтеграція  як складова 
глобалізації / В. Андрійчук  // Економіка України. – 2011. – № 7. – 
С. 94 – 95. 
2. Бабій Л. Роль наднаціональних і міжнародних 
організацій у формуванні глобального економічного 
правопорядку / Л. Бабій // Право України. – 2010. – № 1. – С. 
155 – 162. 
3. Білорус О.Г. Глобальна інтеграція і тенденції кризової 
еволюції світу / О.Г. Білорус // Економічний часопис – ХХІ. – 2010. 
– № № 7/8. – С. 3 – 9.  
4. Богомолов О. Мировая экономика в эпоху глобализации / 
О. Богомолов // Международная экономика. – 2008. – № 4. – С. 8 – 
12. 

 
 Інформаційні ресурси 

1. Освітньо-професійна програма підготовки магістра 
(варіативна компонента). Галузь знань 0305 – «Економіка та 
підприємництво». Спеціальність 8.03050301 «Міжнародна 
економіка». – Рівне, 2014.  
2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки 
магістра (варіативна компонента). Галузь знань 0305 – 
«Економіка та підприємництво». Спеціальність 8.03050301 
«Міжнародна економіка». – Рівне, 2014. 
3. Бондаренко Н.В. Роль державного сектора економіки в 
розвитку держави в умовах глобалізації / Н.В. Бондаренко // 
Економіка і держава. – 2010. – № 5. –  С. 60 – 63. 
4. Будкін В. Економічна глобалізація: витоки, тенденції та 
протиріччя /  В. Будкін // Економіка України. – 2010. – № 11. –  
С. 87 – 89. 
5. Булана  О. Державна підтримка  підприємств реального 
сектора економіки  в Україні  в умовах  її інтеграції  у СОТ  і  ЄС 
/ О. Булана // Економіка України. – 2011. – № 1. – С. 68 – 78. 
6. Гайдук В.А. Вплив економічної глобалізації на 
модифікацію чинників конкурентоспроможності національної 
економіки / В.А. Гайдук // Економіка і держава. – 2010. – № 8. –  
С. 7 – 9. 
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7. Міністерство закордонних справ України [Eлектронний 
ресурс] - [Pежим доступу] : http://mfa.gov.ua/ua 
8. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої 
сторони [Eлектронний ресурс] - [Pежим доступу] : 
//http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document?id=
56219 
9. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) 
[Электронный ресурс] - [Pежим доступа] : 
http://www.evrazes.com/customunion/about 
10. Исполнительный комитет СНГ [Электронный ресурс] - 
[Pежим доступа] : http://www.cis.minsk.by/ 
11. Организация Объединенных Наций (ООН) 
[Электронный ресурс] - [Pежим доступа] : http://www.un.org/ru/ 
12. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) [Electronic 
recourse] - [Access point] : http://www.apec.org/ 
13.  Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 
[Electronic recourse] - [Access point] : http://www.asean.org/ 
14.  Bank for International Settlements (BIS) [Electronic 
recourse] - [Access point] : http://www.bis.org/ 
15.  Economic Co-operation and Development (OECD) 
[Electronic recourse] - [Access point] : http://www.oecd.org/ 
16.  European Central Bank (ECB) [Electronic recourse] - 
[Access point] : https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html 
17.  Financial Stability Board [Electronic recourse] - [Access 
point] : http://www.financialstabilityboard.org 
18. Food and Agriculture Organization (FAO) [Electronic 
recourse] - [Access point] : http://www.fao.org/home/en/ 
19.  International Atomic Energy Agency (IAEA) [Electronic 
recourse] - [Access point] : http://www.iaea.org/ 
20.  International Finance Corporation  (IFC) [Electronic 
recourse] - [Access point] : 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_
corporate_site/home 
21.  International Fund for Agricultural Development (IFAD) 
[Electronic recourse] - [Access point] : http://www.ifad.org/ 
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22.  International Labour Organization (ILO) [Electronic 
recourse] - [Access point] : http://www.ilo.org/global/lang--
en/index.htm 
23. International Monetary Fund  - IMF DataMapper 
[Eлектронний ресурс] - [Pежим доступу] : 
http://www.imf.org/external/datamapper/index.php 
24.  Mercosur [Electronic recourse] - [Access point] : 
http://www.mercosur.int/ 
25.  North American Free Trade Agreement (NAFTA) 
[Electronic recourse] - [Access point] : http://www.naftanow.org/ 
26. Organization of Black Sea Economic Cooperation (BSEC) 
[Electronic recourse] - [Access point] : http://www.bsec-
organization.org/Pages/homepage.aspx 
27.  Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) 
[Electronic recourse] - [Access point] : 
http://www.opec.org/opec_web/en/ 
28.  The United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD) [Electronic recourse] - [Access point] : 
http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx 
29. United Nations [Electronic recourse] - [Access point] : 
http://www.un.org/en/ 
30.  United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) [Electronic recourse] - [Access point] : 
http://www.unido.org/ 
31. World Bank Group - Data & Research [Electronic recourse] - 
[Access 
point]:http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0,
,menuPK:476823~pagePK:64165236~piPK:64165141~theSitePK:46
9372,00.html 
32.  World Customs Organization (WCO) [Electronic recourse] - 
[Access point] : http://www.wcoomd.org/en.aspx 
33. World Trade Organization [Electronic recourse] - [Access 
point] : http://www.wto.org/ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


