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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета 
Мета вивчення навчальної дисципліни - формування у 

студентів спеціальних теоретичних знань і практичних 

навичок у галузі розуміння сучасної системи міжнародних 

економічних відносин, об’єктивних законів, принципів, 

методів і форм їх розвитку та регулювання.  

Компетентність 

(спеціальність 
073 

«Менеджмент») 

ЗК14. Здатність працювати у міжнародному контексті. 

ПК01. Здатність  до планування,  організації та  ефективного 

функціонування системи менеджменту природоохоронної 

діяльності на різних рівнях управління. 

Компетентність 

(спеціальність 
281 «Публічне 

управління та 

адміністрування») 

ФВ03. Здатність передбачати, своєчасно виявляти та 

успішно вирішувати нагальні проблеми сталого розвитку. 

 

Результат 

навчання 

(спеціальність 
073 

«Менеджмент») 

Р18. Виконувати аналіз ефективності здійснення зовнішньо-

економічної діяльності підприємством. 

Результат 

навчання 

(спеціальність 
281 «Публічне 

управління та 

адміністрування») 

Р19. Уміти приймати управлінські рішення з урахуванням 

пріоритетів сталого розвитку. 

 

Базові знання 1. Сутність, передумови та закономірності розвитку 

міжнародних-економічних відносин їх сутність та склад. 

2. Тенденції розвитку, методи регулювання економічних 

відносин.  

3. Основі показники, види і форми міжнародної торгівлі.  

4. Напрямки розвитку міжнародного ринку капіталу.  

5. Основи міжнародних валютно-кредитних і фінансових 

відносин. 

6.  Сутність і особливості міжнародної міграції робочої сили. 

7. Міжнародні науково-технічні зв’язки.  

8. Сутність, фактори розвитку та основні форми міжнародної 

економічної інтеграції і глобалізації. 

Базові вміння 1. Аналізувати структуру міжнародної економіки, порівняні 

переваги та співвідношення факторів виробництва. 

2. Використовувати інструменти аналізу міжнародної 

торгівлі, фінансові методи торгової політики та 

неекономічні методи регулювання. 

3. Обчислювати основні узагальнюючі економічні 
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показники, що характеризують ефективність міжнародних 

економічних відносин. 

4. Застосовувати сучасні методи, важелі та інструменти, що 

застосовуються при управлінні зовнішньо-економічною 

діяльністю суб’єктів господарювання. 

5. Виявляти закономірності та тенденції розвитку 

міжнародної економічної інтеграції і глобалізації. 

Базові навички 1. Здатність визначати особливості, тенденції і 

закономірності розвитку світової економіки та сучасних 

міжнародних економічних відносин. 

2. Здатність оцінювати стан і проблеми світової валютної 

системи та валютних відносин. 

3. Здатність аналізувати поточну економічну ситуацію та 

визначати основні напрями розвитку міжнародних 

торговельно-економічних відносин.  

4. Здатність оцінювати результати зовнішньо-економічної 

діяльності суб’єктів господарювання.  

5. Здатність визначати оптимальні шляхи здійснення 

зовнішньо-економічної діяльності суб’єктів господарювання. 

Пов’язані 

силлабуси 

немає 

Попередня 

дисципліна 

«Право» 

Наступна 

дисципліна 

«Підприємницька діяльність» (073 «Менеджмент») 

«Економічний аналіз», «Організація праці управлінця» (281 

«Публічне управління та адміністрування») 

Кількість годин лекції:                                   30 год.    

практичні заняття:                      45 год.  

лабораторні заняття: -  

семінарські заняття: -  

самостійна робота студентів:     105 год. 
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2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Лекційні модулі 

Код Назва модуля та тем 
Кількість годин 

аудиторні СРС 

ЗМ-Л1 Сутність та стан міжнародних економічних зв’язків і і 

міжнародного розподілу праці. 

Тема 1. Теоретичні основи міжнародних економічних відносин.  

Тема 2. Міжнародна торгівля в системі міжнародної економіки.  

Тема 3. Особливості сучасних світових торговельних зв’язків.  

Тема 4. Міжнародна торгівля послугами. 

Тема 5. Міжнародне переміщення трудових ресурсів. 

Тестова контрольна робота (ТКР1) 

 

 

2 

4 

2 

4 

4 

 

 

4 

2 

2 

4 

4 

5 

ЗМ-Л2 Міжнародні валютні та кредитні відносини. Міжнародна 

інтеграція та глобалізація. 

Тема 6. Міжнародний кредит. 

Тема 7. Міжнародні валютні відносини. 

Тема 8. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс. 

Тема 9. Міжнародні науково-технічні відносини. 

Тема 10. Міжнародна економічна інтеграція та глобалізація. 

Тестова контрольна робота (ТКР2) 

 

 

2 

4 

4 

2 

2 

 

 

2 

4 

4 

2 

2 

5 

 Підготовка до заліку  10 

Разом: 30 50 

 

Консультації:  Розмарина Альбіна Леонідівна, за розкладом пар академічних годин, 

ауд. 314 (НЛК№2). 

2.2. Практичні модулі 

Код Назва модуля та тем 
Кількість годин 

аудиторні СРС 

 

 

 

 

ЗМ-П1 

Сутність, закономірності і тенденції розвитку 

міжнародних економічних відносин.  

Тема 1. Теоретичні основи міжнародних економічних  

 відносин.  

Тема 2. Міжнародна торгівля в системі міжнародної 

економіки.  

Тема 3. Особливості сучасних світових торговельних 

зв’язків.  

 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

ЗМ-П2 
Міжнародна торгівля товарами і послугами. 

Міжнародна трудова міграція. 

Тема 4. Міжнародна торгівля послугами. 

Тема 5. Міжнародне переміщення трудових ресурсів. 

Модульна контрольна робота (МКР1) 

 

 

6 

4 

 

 

4 

6 

5 

 

ЗМ-П3 

Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини. 

Платіжний баланс та його структура.  
Тема 6. Міжнародний кредит. 

Тема 7. Міжнародні валютні відносини. 

Тема 8. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс. 

 

 

4 

6 

6 

 

 

4 

6 

6 
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ЗМ-П4 

Міжнародні науково-технічні відносини. Міжнародна 

інтеграція та глобалізація. 

Тема 9. Міжнародні науково-технічні відносини. 

Тема 10. Міжнародна економічна інтеграція та 

глобалізація. 

Модульна контрольна робота (МКР2) 

 

 

4 

 

3 

 

 

 

4 

 

3 

5 

Разом: 45 55 

 

Консультації: Розмарина Альбіна Леонідівна, за розкладом пар академічних годин, 

ауд.314 (НЛК№2), четвер 14.30-16.05 (за знаменником) 

 

2.3. Самостійна робота студента та контрольні заходи 

Код 

модуля 
Завдання на СРС та контрольні заходи 

Кількість 

годин 

Строк 

проведення 

ЗМ-Л1  Підготовка до лекційних занять  

 Тестова контрольна робота (ТКР1) (“обов’язковий) 

16 

5 

1-7 

7 

ЗМ-Л2  Підготовка до лекційних занять  

 Тестова контрольна робота (ТКР2) (“обов’язковий) 

14 

5 

8-13 

13 

ЗМ-П1 Підготовка до практичних занять (УО) (“обов’язковий) 12 2-4 

ЗМ-П2  Підготовка до практичних занять (УО)  

 Модульна контрольна робота (МКР1) (“обов’язковий) 

10 

5 

5-7 

8 

ЗМ-П3 Підготовка до практичних занять (УО) (“обов’язковий) 16 9-11 

ЗМ-П4  Підготовка до практичних занять (УО)  

 Модульна контрольна робота (МКР2) (“обов’язковий) 

7 

5 

12-15 

14 

 Підготовка до заліку 10 16 

Разом: 105  

 

Методика проведення та оцінювання контрольних заходів. 

Загальна сума балів, яку одержують студенти за всіма змістовними модулями 

дисципліни «Міжнародні економічні відносини» становить 100 балів (теоретична 

частина – 40 балів, практична частина – 60 балів), вона формує інтегральну оцінку 

поточного контролю студентів з цієї навчальної дисципліни та є підставою до допуску до 

заліку. 

        На оцінку двох теоретичних модулів ЗМ-Л1, ЗМ-Л2 та чотирьох практичних – ЗМ-

П1, ЗМ-П2, ЗМ-П3 і ЗМ-П4 відводиться 100 балів. По 20 балів на кожен теоретичний 

модуль, по 10 балів на практичні модулі ЗМ-П1 і ЗМ-П3 та по 20 балів на практичні 

модулі ЗМ-П2 і ЗМ-П4. 

       1. Методика проведення  та оцінювання контрольного заходу ЗМ-Л1. На самостійну 

роботу ЗМ-Л1 відводиться 16 годин. Всього на оцінку контрольної роботи ЗМ-Л1 

відводиться 10 балів і 10 балів надається за ведення конспекту лекцій. 

       2. Методика проведення  та оцінювання контрольного заходу ЗМ-Л2. На самостійну 

роботу ЗМ-Л2 відводиться 14 годин. Всього на оцінку контрольної роботи ЗМ-Л2 

відводиться 10 балів і 10 балів надається за ведення конспекту лекцій. 

По кожному ЗМ-Л контрольна робота складається із 10 тестових питань за темами 

змістовного модуля. Кожен тест у контрольній роботі оцінюється в 1 бал. Загальна оцінка 

підраховується за вірними відповідями та не повинна бути нижче 6 балів. 

До заходів поточного модульного контролю виконання самостійної роботи 

студентів з практичної частини дисципліни «Міжнародні економічні відносини» 
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належить усне опитування (УО) під час практичних занять та модульні контрольні роботи 

(МКР1 і МКР2). Максимальна кількість балів, яку може одержати студент при виконанні 

ЗМ-П1, ЗМ-П2, ЗМ-П3 та ЗМ-П4 протягом навчального семестру становить 60 балів 

(табл.1). 

Таблиця 1 - Максимальна кількість балів по практичним модулям 
№ ЗМ Максимальна кількість балів 

МКР УО 

ЗМ-П1  5 

ЗМ-П2 20 5 

ЗМ-П3  5 

ЗМ-П4 20 5 

УСЬОГО: 60 

 

Методика проведення та оцінювання контрольних заходів ЗМ-П1, ЗМ-П2, ЗМ-П3 

та ЗМ-П4 полягає в оцінюванні активності студента на практичних заняттях, 

правильності виконання завдань і повноті відповідей на запитання. 

4. Поточний контроль роботи студента у вигляді отриманих балів заноситься в 

інтегральну відомість з навчальної дисципліни і сума балів, яку отримав студент за всіма 

змістовними модулями формують кількісну оцінку.   

5. Студент вважається допущенним до заліку, якщо він виконав усі практичні 

роботи, передбачені силлабусом дисципліни, та набрав суму балів за практичну частину 

дисципліни не менше 50 балів. 

6. Залікова контрольна робота складається з 20 тестових завдань закритого 

типу за всіма темами дисципліни. Максимальна кількість балів за виконання 

залікової контрольної роботи дорівнює 20 балам, кожне завдання в роботі 

оцінюється в 1 бал. Загальна оцінка підраховується за вірними відповідями.  

Підсумкова оцінка виставляється як 0,75% від суми балів підсумкового 

контролю і 25 % від суми балів заліку. 

 

 

 

 

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

3.1. Модуль ЗМ-Л1 «Міжнародні економічні відносини (МЕВ) в системі світового 

господарства. Форми міжнародних економічних відносин. Характеристик 

міжнародних торговельних відносини. Показники міжнародної торгівлі. 

Міжнародна торгівля послугами. Міжнародне переміщення трудових ресурсів». 

3.1.1. Повчання до ЗМ-Л1. Звернути увагу на такі питання: 

Передумови розвитку міжнародних економічних відносин. Класифікація 

національних економік. Середовище дії системи МЕВ. Показники кон’юнктури 

світових товарних ринків. Ціноутворення на світовому ринку. Види і форми 

міжнародної торгівлі та послуг. Регулювання міжнародної торгівлі. Сутність та 

особливості міжнародної міграції робочої сили. Основні риси світового ринку 

праці. Інтеграція України у світовий ринок праці. 
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3.1.2. Питання для самоперевірки 
№

з/п 

ЗАПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРА 

 ЗМ-Л1  

1 1. Що представляє собою економічна підсистема світового 

господарства? 

2. Охарактеризуйте субстрат міжнародної економіки як підсистеми 

світового господарства. 

3. Що розуміють під «відкритістю» міжнародної економіки? 

4. В чому полягає сутність МЕВ? 

5. Які існують принципи розвитку МЕВ? 

[1]  с.8-9 

[1] с.10-11 

[1] с. 12-15 

[2] с. 9-16 

 

2 1. Які специфічні риси притаманні міжнародній торгівлі? 

2. Які чинники визначають передумови виникнення зовнішньої торгівлі?  

3. Які особливості має світова торгівля на сучасному етапі? 

4. Що таке світова ціна? 

5. Види та форми світової торгівлі. 

[1]  с.26-29  

[1] с.30-32 

[2] с.33-43 

 

3 

 

1. Які компоненти включає товар-послуга?   

2. За якими показниками можна характеризувати зовнішню торгівлю? 

3. Охарактеризуйте основний принцип економічної політики держави  

відносно зовнішньої торгівлі. 

4. Які специфічні риси відрізняють зовнішню торгівлю від 

внутрішньої? 

5. Охарактеризуйте основне призначення міжнародних торгів. 

6. Яка конкуренція характерна для світового ринку? 

7. Охарактеризуйте демпінг як інструмент протекціонізму. 

8. Визначте умови лібералізації зовнішньої торгівлі. 

[1]  с.34-40 

[1] с.42-47 

[2] с.40-44 

[ 

 

 

4 1. Які специфічні характеристики має «послуга» як товар? 

2. Які суб’єкти задіяні в процесі надання туристичних послуг? 

3. Назвіть основні підходи до класифікації послуг? 

4. Надайте характеристику міжнародним туристичним послугам. 

5. В чому полягають міжнародні транспортні та інформаційні послуги? 

6. Які інструменти належать до заходів вилучення із національного 

режиму в торгівлі послугами? 

[1]  с.85-89 

[1] с.90-97 

[2] с.46-52 

[2] с.53-69 

 

5 1. Які основні  процеси відображають міжнародну трудову міграцію?   

2. Назвіть основні причини  міжнародної трудової міграції. 

3. Які основні наслідки міжнародної трудової міграції? 

4.Що є предметом контролю та регулювання в процесі міжнародної 

трудової міграції? 

5. Визначте масштаби, форми і напрямки міжнародної міграції.  

6. Міжнародна організація праці. 

 

[1]  с.48-50 

[1] с.51-53 

[2] с.144-150 

[2]  с.151-158 

 

 

 

3.2. Модуль ЗМ-Л2 «Міжнародні валютні та кредитні відносини. Міжнародні 

науково-технічні відносини. Міжнародна інтеграція та глобалізація.» 

3.2.1. Повчання до ЗМ-Л2. Звернути увагу на такі питання: Міжнародний ринок 

капіталів та кредитів. Міжнародний кредит, його види та форми. Визначення 

ефективності участі підприємств в міжнародному розподілі праці. Міжнародні 
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валютні відносини. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс. Міжнародні 

науково-технічні відносини. Міжнародна економічна інтеграція та глобалізація. 

 

3.2.2. Питання для самоперевірки 
№

з/п 

ЗАПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРА 

 ЗМ-Л2  

1 1. Відносно чого були більші обмеження, відносно капіталу чи 

міжнародної торгівлі? 

2. На які складові за характером використання поділяється капітал?   

3. Що є головною причиною періодичної кризи світової заборгованості? 

4. Назвіть основні форми і види  міжнародного кредиту. 

5. Визначте інституціональну структуру міжнародного кредиту. 

6. Які вам відомі міжнародні фінансові центри? 

[1]  с.54-59 

[1]  с.60-64 

[2]  с.72-80 

[2] с.81-89 

 

2 1. Визначте поняття і охарактеризуйте складові елементи національної 

валютної системи. 

2. Що розуміють під «валютним курсом» та «валютними 

відносинами»? 

3. Які існують види валютних систем? 

4. Конвертованість валют та її види. 

5. Визначте поняття валютного курсу та його види. Проаналізуйте 

фактори, які впливають на формування валютного курсу. 

6. Що таке «маржа»? 

7. Доведіть необхідність валютних ринків та розгляньте основні види 

валютних операцій. 

8. Проаналізуйте чинники, що впливають на валютний курс. 

[1]  с.68-70 

[1]  с.71-74 

[2] с.93-106 

[2] с.107-120 

 

3 1. В чому полягає сутність міжнародних розрахунків? 

2. Проаналізуйте основні форми міжнародних розрахунків. 

3. Для чого потрібен платіжний баланс? 

4. Визначте структуру платіжного балансу. 

5. Які основні співвідношення характеризують стан платіжного балансу? 

6. Які методи використовують для покриття тимчасового дефіциту 

платіжного балансу? 

7. Визначте проблеми конвертованості національної валюти та шляхи її 

вирішення. 

8. Проаналізуйте основні варіанти валютної політики. 

[1]  с.75-80  

[1] с.81-84 

[2] с.124-130 

[2] с.131-141 

 

 

 

4 1. Що розуміють під «міжнародними науково-технічними 

відносинами»?  

2. Назвіть форми прояву міжнародних науково-технічних відносин. 

3. Що є причинами швидкого розвитку міжнародних науково-технічних 

відносин? 

4. Що розуміють під «міжнародною передачею технології»? 

5. Які існують способи некомерційної передачі технології? 

6. Надайте характеристику способам комерційної передачі технології 

залежно від складності її реалізації. 

7. Якими каналами передається технологія? 

8. У яких формах може здійснюватись міжнародна передача 

технології? 

9. Проаналізуйте організаційні види технічного сприяння. 

10. В чому полягає сутність франчайзингу? Які основні види 

франчайзингу існують сьогодні? 

[1]  с.98-101 

[1]  с.102-105 

[2] с.161-166 

[2] с.167-182 
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5 1. Визначте сутність міжнародної економічної інтеграції (МЕІ). 

2. Вкажіть сучасні особливості процесів МЕІ 

3. Визначте цілі і значення МЕІ. 

4. Проаналізуйте фактори розвитку міжнародної економічної інтеграції. 

5. Які існують форми МЕІ на мікрорівні? 

6. Покажіть особливості основних форм МЕІ. 

7. Визначте причини та ознаки глобалізацій них процесів. 

8. Проаналізуйте позитивні та негативні наслідки глобалізації. 

9. У чому полягають найбільш загрозливі наслідки глобалізації? 

10. Чим зумовлене, на Вашу думку, загострення глобальних проблем? 

11. Розкрийте сутність екологічної (демографічної, політичної, 

енергетичної, соціально-економічної та ін.) проблеми та висловіть свою 

думку з приводу можливих шляхів її вирішення. 

[2]  с.184-199  

[2] с.200-206 

[2] с.208-223 

 

Примітка: 

Жирним шрифтом виділено питання для самоперевірки базових результатів навчання. 

 

Повчання до лекційних та практичних змістовних  модулів пов’язані. 

 

 

4. ПИТАННЯ ДО ЗАХОДІВ ПОТОЧНОГО, ПІДСУМКОВОГО 

ТА СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

4.1. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-Л1. 

 
№ Тестові завдання Основна 

література, сторінки 

1 Правові норми та інструменти їх реалізації і відповідна діяльність 

міжнародних економічних організацій, спрямована на реалізацію 

цілей щодо розвитку міжнародних економічних відносин – це: 

[2 c. 9-10] 

2 Спосіб взаємодії між суб’єктами господарювання різних країн з 

приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних 

благ – це: 

[2 c. 9] 

3 Юридичні та фізичні особи, які приймають участь у реалізації 

міжнародних господарських контрактів, договорів, угод – це: 

[2 c. 12-13] 

4 Предмет господарської діяльності суб’єктів світового господарства – 

це: 

[2 c. 12-13] 

5 Найпростіші економічні зв’язки, що мають епізодичний характер та 

регулюються одноразовими угодами, - це: 

[2 c. 14] 

6 1. Закон еквівалентного обміну товарів – це: [2 c. 14-15] 

7 Глобальний економічний організм сукупність національних економік, 

які знаходяться в тісній взаємодії і взаємозалежності, називається: 

[2 c. 19-20] 

8 Процес переростання продуктивними силами і виробничими 

відносинами національних меж, називається: 

[2 c. 21] 

9 Сума вартісних обсягів експорту та імпорту називається: [2 c. 34-35] 

10 До економічного середовища МЕВ належать: [2 c. 28-29] 

11 Система зв’язків національних економік різних країн, яка грунтується 

на міжнародному поділі праці, називається: 

[1 c. 48-50] 

12 Відносини, що складаються між суб’єктами світового господарства, з 

приводу купівлі-продажу товарів, капіталів, робочої сили і послуг – 

[2 c. 11-12] 
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це відносини у сфері: 

13 Міцні економічні зв’язки на основі спільних, раніше розроблених і 

узгоджених намірів, закріплених у довгострокових економічних 

договорах (до 25 років), - це: 

[2 c. 14] 

14 Закон, що обумовлює конкурентну боротьбу між суб’єктами 

світового господарства, – це: 

[2 c. 14-15] 

15 Процес зближення, переплетення і адаптації національних економік, 

що проявляється в розвитку всебічних господарських зв’язків між 

галузями світового господарства, називається: 

[2 c. 22] 

16 До промислово розвинутих країн відносяться: [2 c. 23-24] 

17 Переміщення осіб найманої праці між країнами і перерозподіл 

працівників між сферами світового господарства – це: 

[2 c. 25-26] 

18 Зовнішні по відношенню до системи міжнародних економічних 

відносин (МЕВ) умови її розвитку – це: 

[2 c. 27] 

19 Продаж товару або послуги, що передбачає вивезення за митну 

територію країни, називається: 

[2 c. 34-35] 

20 До інфраструктурного середовища МЕВ належать: [2 c. 29-30] 

21 Динамічна сукупність взаємозв’язків суб’єктів світового 

господарства, яка проявляється як цілісне управління – це: 

[2 c. 20-21] 

22 Відносини, що складаються між суб’єктами світового господарства, з 

приводу розподілу матеріальних, трудових і фінансових ресурсів – це 

відносини у сфері: 

[2 c. 11] 

23 Міжнародна спеціалізація і кооперація виробництва  – це відносини у 

сфері: 

[2 c. 11-12] 

24 Стійкі економічні зв’язки, що ґрунтуються на міжнародних договорах 

та угодах на тривалий строк (5-10 років), - це: 

[2 c. 13-14] 

25 Прямі виробничі зв’язки  – це відносини у сфері: [2 c. 11-12] 

26 Закон, що проявляється у посилені економічної єдності і 

взаємозалежності між країнами у розвитку процесів глобалізації, 

називається: 

[2 c. 14-16] 

27 До країн з перехідною економікою відносяться: [2 c. 23-24] 

28 Обмін товарами і послугами між країнами, що включає їх експорт та 

імпорт, - це: 

[2 c. 34] 

29 Державна політика спрямована на відкриття внутрішнього ринку для 

іноземних конкурентів шляхом зниження кількості обмежень у 

торгівлі – це: 

[2 c. 42-43] 

30 Методи, безпосередньо спрямовані на обмеження міжнародних 

торговельних операцій з метою захисту національного виробника, 

називаються: 

[2 c. 42-43] 

31 Закон, що полягає у необхідності капіталізації частини доходів у 

цілях розвитку міжнародних економічних відносин, називається: 

[2 c. 14-15] 

32 Спеціалізація окремих країн на випуску певної продукції з метою 

задоволення власних потреб і потреб країн-партнерів, називається: 

[2 c. 20-22] 

33 Об’єднання економік країн, проведення погодженої державної 

політики у взаємних відносинах та у відносинах з третіми країнами; 

вищий рівень розвитку міжнародних економічних відносин - це: 

[2 c. 14] 

34 Купівля товару або послуги та ввезення їх за митну територію країни 

з метою власного споживання або реалізації на внутрішньому ринку, 

називається: 

[2 c. 34-35] 

35 Система платіжних розрахунків між країнами, стосунки між 

кредиторами та позичальниками різних країн, - це: 

[2 c. 25-26] 
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36 Сукупний обсяг експорту та імпорту за певний період часу 

називається: 

[2 c. 34-35] 

37 Державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної 

конкуренції шляхом збільшення кількості обмежень у торгівлі – це: 

[2 c. 42-43] 

38 Збір коштів у вигляді податків, що сплачуються при перетині 

товарами митниці, називається: 

[2 c. 43] 

39 Один із способів міжнародної кооперації зі збуту товарів і послуг 

достатньо відомої фірми через спеціально створену за її участю 

збутову організацію завдяки праву використання її товарного знаку і 

ноу-хау – це: 

[2 c. 26] 

40 Різниця вартісних обсягів експорту та імпорту називається: [2 c. 34] 
 

 

4.2. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-Л2. 

 
№ Тестові завдання Основна 

література, сторінки 

1 Міжнародне переміщення фінансових вимог, потоки між 

кредиторами та позичальниками в різних країнах – це: 

[2 с. 72-73] 

2 Кошти державного бюджету або міжнародних організацій, котрі 

переміщуються за кордон за рішенням урядів або міжурядових 

організацій, – це: 

[2 с. 75-76] 

3 Міжнародний кредит, що надається на строк від одного року до 5-7 

років, називається: 

[2 с. 76] 

4 Встановлена законом грошова одиниця даної країни – це: [2 с. 107] 

5 Повсякденні зв'язки, в які вступають приватні особи, фірми, банки на 

валютних та грошових ринках з метою здійснення міжнародних 

розрахунків, кредитних та валютних операцій – це: 

[2 с. 93-94] 

6 Національна валютна система містить наступні елементи: [2 с. 94-96] 

[3 с. 72-73] 
7 До вільно конвертованих валют належать: [2 с. 96] 

[3 с. 74] 
8 Операція купівлі-продажу валюти з подальшою зворотною угодою з 

метою одержання прибутку від різниці валютних курсів на різних 

валютних ринках називається: 

[3 с. 79] 

9 Різниця між курсами продавця і покупця називається: [2 с. 108] 

[3 с. 77-78] 

10 Система валютних курсів, при якій курси обміну національних валют 

визначаються попитом й пропозицією, називається: 

[1 с. 71-72] 

[2 с. 107-109] 

[3 с. 75] 

11 Кошти приватних фірм, банків та інших недержавних організацій, 

котрі надаються у вигляді інвестицій, торгових кредитів, 

міжбанківського кредитування, називаються: 

[1 с. 57-58] 

[2 с. 78-79] 

12 Провідним міжнародним фінансовим центром вважається: [2 с. 87] 

13 Міжнародний кредит, що надається на строк до одного року, 

називається: 

[1 с. 58] 

[2 с. 76] 

14 Грошові знаки іноземних держав, а також кредити та платіжні 

кошти, що виражені в іноземних грошових одиницях i 

використовуються у міжнародних розрахунках, – це: 

[2 с. 107] 

[3 с. 72] 



14 

 

15 Державно-правова форма організації міжнародних грошових 

відносин держав – це: 

[2 с. 92-95] 

[3 с. 72-73] 

16 Валюти країн, які застосовують жорсткі обмеження щодо ввезення та 

вивезення, обміну, продажу та купівлі національної та іноземної 

валюти, називаються: 

[2 с. 112–115] 

[3 с. 74-75] 

17 Строкова угода, яка містить зобов’язання купівлі-продажу валюти за 

ціною, фіксованою на момент її укладання, з виконанням операції 

через певний термін, називається: 

[3 с. 78] 

18 Офіційні установи, де здійснюється купівля-продаж іноземних валют 

на національну валюту за курсом, що складається під впливом попиту 

й пропозиції, називаються: 

[3 с. 77-78] 

19 Визначення курсу валют називається: [3 с. 77] 

20 Конвертованість валют, яка означає можливість для іноземних 

громадян і організацій вільно переводити та конвертувати кошти в 

певній валюті, - це: 

[3 с. 74-75] 

21 Правові норми та інститути, які представляють їx на національному 

та міжнародному рівнях – це: 

[3 с. 72] 

22 Котирування, при якому курс одиниці національної валюти 

виражається в певній кількості іноземної валюти, називається: 

[3 с. 77] 

23 Рахунок (баланс) руху капіталу платіжного балансу відображає: [3 с. 75-76] 

24 До частково конвертованих валют належать: [3 с. 74] 

25 Ціна грошової одиниці даної країни, яка виражена в грошових 

одиницях іншої країни, називається: 

[3 с. 75] 

26 Рух позикового капіталу в сфері міжнародних економічних відносин, 

пов'язаний з наданням товарних та валютних ресурсів – це: 

[3 с. 80-83] 

27 Операція купівлі-продажу валюти з подальшою зворотною угодою з 

метою одержання прибутку від різниці валютних курсів у часі 

називається: 

[3 с. 79] 

28 Розрахунковий або грошовий документ, який представляє собою 

доручення однієї кредитної установи іншій здійснити за рахунок 

спеціально заброньованих коштів, називається: 

[2 с. 133 - 135] 

29 Рахунок (баланс) поточних операцій платіжного балансу відображає: [3 с. 76] 

30 Світова валютна система містить наступні елементи: [2 с. 94-95] 

31 Можливість вільного обміну валюти даної країни на іноземну валюту 

і навпаки за діючим валютним курсом без втручання держави в 

процес обміну - це: 

[3 с. 74 – 75] 

32 Якщо валютні платежі перевищують надходження до держави, то 

платіжний баланс: 

[3 с. 75-76] 

33 Валютна операція, яка полягає у тому, що валюта постачається 

продавцем покупцеві не пізніше другого робочого дня з дня 

укладання угоди, тобто момент укладання угоди практично співпадає 

з моментом її виконання, називається: 

[3 с. 78] 

34 Співвідношення між платежами, що здійснені даною країною 

іноземним державам, і надходженнями з-за кордону за певний період 

часу чи на певну дату, називається: 

[3 с. 75] 

35 Якщо валютні надходження перевищують платежі держави, то 

платіжний баланс: 

[3 с. 76] 

36 Валюти, які мають обмеження щодо зовнішньоекономічних операцій з 

їх валютою, називаються: 

[3 с. 74] 

37 Співвідношення двох валют, яке випливає з їх курсу до третьої 

валюти, називається: 

[3 с. 77] 
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38 Котирування, при якому курс одиниці іноземної валюти виражається 

в національній валюті, називається: 

[3 с. 77] 

39 Право, зафіксоване біржовою угодою, на купівлю (продаж) валюти 

протягом певного періоду часу за встановленою ціною, називається: 

[3 с. 78-79] 

40 Акредитив, який може бути змінений або анульований в будь-який 

момент без попереднього повідомлення продавця, називається: 

[2 с. 134 - 135] 

 

 

4.3. Питання до модуля ЗМ-П2  

 

Варіант № 1 

1. Розкрийте сутність та основні напрями міжнародних економічних 

відносин. 

2. Як відбуваються зовнішньоекономічні відносини підприємств? 

3. Що розуміють під кон’юнктурою світового товарного ринку? 

4. Використовуючи наведені нижче дані, розрахуйте валовий національний 

продукт за видатками, а також чистий національний продукт, національний доход 

та особистий доход: 

 

Показники Сума, млрд. грн. 

1. Державні закупки товарів та послуг 5100 

2. Імпорт 1500 

3. Амортизація 800 

4. Споживчі витрати 8000 

5. Експорт 1000 

6. Непрямі податки на бізнес 400 

7. Інвестиційні витрати бізнесу 5000 

8. Трансфертні платежі населення 3200 

9. Прибуток 1300 

 

Варіант № 2 

1. Дайте характеристику становленню світового ринку. 

2. За якими ознаками здійснюється класифікація національних економік в 

системі міжнародних економічних відносин? 

3. В чому полягають особливості міжнародної торгівлі послугами? 

4. Уряд просить економістів дати прогноз зміни обсягу валового 

національного продукту (ВНП). За оцінкою економістів споживчі витрати складуть 

в наступному році 70% від обсягу ВНП. Сума інвестицій та державних видатків 

досягне 2 млрд. грош. од., обсяг чистого експорту буде дорівнювати 0. Який 

прогноз дадуть економісти відносно можливого обсягу ВНП?  

 

Варіант № 3 

1. Дайте характеристику об’єктів та суб’єктів міжнародних економічних 

відносин/ 

2. В чому полягає сутність франчайзингу на міжнародному рівні? 
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3. Як відбувається ціноутворення на світовому ринку? 

4. Використовуючи наведені нижче дані, розрахуйте валовий національний 

продукт за витратами, чистий національний продукт та національний доход.: 

 

Показники Сума, млрд. грн. 

1. Експорт  22,7 

2. Споживчі витрати 310,3 

3. Імпорт  14,4 

4. Державні закупки товарів та послуг 90,2 

5. Податки з громадян 20,4 

6. Інвестиційні витрати бізнесу  10,1 

7. Амортизація  112,5 

8. Заробітна платня 275,6 

9. Непрямі податки на бізнес 19,3 

 

Варіант № 4 

1. Які існують рівні розвитку міжнародних економічних відносин за різними 

ознаками (географічною, економічною та суб’єктами діяльності)? 

2. Дайте характеристику міжнародної торгівлі як основної форми міжнародних 

економічних відносин. 

3. Класифікація міжнародної торгівлі послугами. 

4. Економісти країни вважають, що залежність державних закупівель товарів та 

послуг і інвестиційних витрат бізнесу виражається рівняннями I=0,2 ВНП; 

G=20+0,5ВНП. Споживчі витрати (С) повинні  становити 60 млрд. гр. од.; 

імпорт – 25 млрд. гр. од.; експорт – 35 млрд. гр. од. 

Необхідно розрахувати прогнозний рівень ВНП. 

 

Варіант № 5 

1. Проаналізуйте переваги та недоліки політики протекціонізму та лібералізації 

у міжнародних торговельних відносинах. 

2. Які існують види та форми міжнародної торгівлі? 

3. Дайте характеристику міжнародних туристичних послуг. 

4. Використовуючи наведені нижче дані, розрахуйте валовий національний 

продукт за видатками, чистий національний продукт і національний доход: 

Показники Сума, млрд. грн. 

1. Державні закупки товарів та послуг  5000 

2. Інвестиційні витрати бізнесу  6200 

3. Амортизація   1000 

4. Прибуток 4300 

5. Чистий експорт  500 

6. Непрямі податки на бізнес 720 

7. Рентні платежі 2375 

8. Споживчі витрати  1200 

9. Заробітна платня 12700 
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4.4. Питання до модуля ЗМ-П4   

 

Варіант № 1 

1. Розкрийте сутність міжнародних розрахунків. Проаналізуйте основні форми 

міжнародних розрахунків. 

2. В чому полягає сутність конвертованості валют? Які існують види 

конвертованості валют? 

3. Обґрунтуйте необхідність міжнародної передачі технологій. 

 

Варіант № 2 

1. Проаналізуйте основні форми та види міжнародного кредиту. 

2. В чому полягає сутність валютної політики? Які існують види валютної 

політики? 

3. Розкрийте сутність, цілі та значення міжнародної економічної інтеграції. 

 

Варіант № 3 

1. Поняття валюти та валютної системи. 

2. Платіжний баланс та його структура. 

3. Проаналізуйте сучасні глобальні проблеми та шляхи їх вирішення. 

 

Варіант № 4 

1. Валютний курс та фактори, що його визначають. 

2. Сутність та особливості міжнародних науково-технічних відносин. 

3. Проаналізуйте основні форми міжнародної економічної інтеграції. 

 

Варіант № 5 

1. Валютний ринки та валютні операції. 

2. Франчайзинг як сучасна форма міжнародного руху технологій. 

3. Проаналізуйте причини та наслідки міжнародної економічної інтеграції. 

 

 

4.5. Тестові завдання до заліку. 

№ Тестові завдання Основна 

література, сторінки 

1 Система зв’язків національних економік різних країн, яка ґрунтується 

на міжнародному поділі праці, називається: 

[1 c. 48-50] 

2 Відносини, що складаються між суб’єктами світового господарства, з 

приводу купівлі-продажу товарів, капіталів, робочої сили і послуг – 

це відносини у сфері: 

[2 c. 11-12] 

3 Міцні економічні зв’язки на основі спільних, раніше розроблених і 

узгоджених намірів, закріплених у довгострокових економічних 

договорах (до 25 років), - це: 

[2 c. 14] 

4 Закон, що обумовлює конкурентну боротьбу між суб’єктами 

світового господарства, – це: 

[2 c. 14-15] 

5 Процес зближення, переплетення і адаптації національних економік, 

що проявляється в розвитку всебічних господарських зв’язків між 

[2 c. 22] 
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галузями світового господарства, називається: 

6 До промислово розвинутих країн відносяться: [2 c. 23-24] 

7 Переміщення осіб найманої праці між країнами і перерозподіл 

працівників між сферами світового господарства – це: 

[2 c. 25-26] 

8 Зовнішні по відношенню до системи міжнародних економічних 

відносин (МЕВ) умови її розвитку – це: 

[2 c. 27] 

9 Продаж товару або послуги, що передбачає вивезення за митну 

територію країни, називається: 

[2 c. 34-35] 

10 До інфраструктурного середовища МЕВ належать: [2 c. 29-30] 

11 Динамічна сукупність взаємозв’язків суб’єктів світового 

господарства, яка проявляється як цілісне управління – це: 

[2 c. 20-21] 

12 Відносини, що складаються між суб’єктами світового господарства, з 

приводу розподілу матеріальних, трудових і фінансових ресурсів – це 

відносини у сфері: 

[2 c. 11] 

13 Міжнародна спеціалізація і кооперація виробництва  – це відносини у 

сфері: 

[2 c. 11-12] 

14 Стійкі економічні зв’язки, що ґрунтуються на міжнародних договорах 

та угодах на тривалий строк (5-10 років), - це: 

[2 c. 13-14] 

15 Прямі виробничі зв’язки  – це відносини у сфері: [2 c. 11-12] 

16 Закон, що проявляється у посилені економічної єдності і 

взаємозалежності між країнами у розвитку процесів глобалізації, 

називається: 

[2 c. 14-16] 

17 До країн з перехідною економікою відносяться: [2 c. 23-24] 

18 Обмін товарами і послугами між країнами, що включає їх експорт та 

імпорт, - це: 

[2 c. 34] 

19 Державна політика спрямована на відкриття внутрішнього ринку для 

іноземних конкурентів шляхом зниження кількості обмежень у 

торгівлі – це: 

[2 c. 42-43] 

20 Методи, безпосередньо спрямовані на обмеження міжнародних 

торговельних операцій з метою захисту національного виробника, 

називаються: 

[2 c. 42-43] 

21 Закон, що полягає у необхідності капіталізації частини доходів у 

цілях розвитку міжнародних економічних відносин, називається: 

[2 c. 14-15] 

22 Спеціалізація окремих країн на випуску певної продукції з метою 

задоволення власних потреб і потреб країн-партнерів, називається: 

[2 c. 20-22] 

23 Об’єднання економік країн, проведення погодженої державної 

політики у взаємних відносинах та у відносинах з третіми країнами; 

вищий рівень розвитку міжнародних економічних відносин - це: 

[2 c. 14] 

24 Купівля товару або послуги та ввезення їх за митну територію країни 

з метою власного споживання або реалізації на внутрішньому ринку, 

називається: 

[2 c. 34-35] 

25 Система платіжних розрахунків між країнами, стосунки між 

кредиторами та позичальниками різних країн, - це: 

[2 c. 25-26] 

26 Сукупний обсяг експорту та імпорту за певний період часу 

називається: 

[2 c. 34-35] 

27 Державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної 

конкуренції шляхом збільшення кількості обмежень у торгівлі – це: 

[2 c. 42-43] 

28 Збір коштів у вигляді податків, що сплачуються при перетині 

товарами митниці, називається: 

[2 c. 43] 

29 Один із способів міжнародної кооперації зі збуту товарів і послуг 

достатньо відомої фірми через спеціально створену за її участю 

[2 c. 26] 
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збутову організацію завдяки праву використання її товарного знаку і 

ноу-хау – це: 

30 Різниця вартісних обсягів експорту та імпорту називається: [2 c. 34] 
31 Правові норми та інструменти їх реалізації і відповідна діяльність 

міжнародних економічних організацій, спрямована на реалізацію 

цілей щодо розвитку міжнародних економічних відносин – це: 

[2 c. 9-10] 

32 Міжнародне переміщення фінансових вимог, потоки між 

кредиторами та позичальниками в різних країнах – це: 

[2 с. 72-73] 

33 Кошти державного бюджету або міжнародних організацій, котрі 

переміщуються за кордон за рішенням урядів або міжурядових 

організацій, – це: 

[2 с. 75-76] 

34 Міжнародний кредит, що надається на строк від одного року до 5-7 

років, називається: 

[2 с. 76] 

35 Встановлена законом грошова одиниця даної країни – це: [2 с. 107] 

36 Повсякденні зв'язки, в які вступають приватні особи, фірми, банки на 

валютних та грошових ринках з метою здійснення міжнародних 

розрахунків, кредитних та валютних операцій – це: 

[2 с. 93-94] 

37 Операція купівлі-продажу валюти з подальшою зворотною угодою з 

метою одержання прибутку від різниці валютних курсів на різних 

валютних ринках називається: 

[3 с. 79] 

38 Різниця між курсами продавця і покупця називається: [2 с. 108] 

[3 с. 77-78] 

39 Система валютних курсів, при якій курси обміну національних валют 

визначаються попитом й пропозицією, називається: 

[1 с. 71-72] 

[2 с. 107-109] 

[3 с. 75] 

40 Якщо валютні платежі перевищують надходження до держави, то 

платіжний баланс: 

[3 с. 75-76] 

41 Валютна операція, яка полягає у тому, що валюта постачається 

продавцем покупцеві не пізніше другого робочого дня з дня 

укладання угоди, тобто момент укладання угоди практично співпадає 

з моментом її виконання, називається: 

[3 с. 78] 

42 Співвідношення між платежами, що здійснені даною країною 

іноземним державам, і надходженнями з-за кордону за певний період 

часу чи на певну дату, називається: 

[3 с. 75] 

43 Якщо валютні надходження перевищують платежі держави, то 

платіжний баланс: 

[3 с. 76] 

44 Валюти, які мають обмеження щодо зовнішньоекономічних операцій з 

їх валютою, називаються: 

[3 с. 74] 

45 Співвідношення двох валют, яке випливає з їх курсу до третьої 

валюти, називається: 

[3 с. 77] 

46 Котирування, при якому курс одиниці іноземної валюти виражається 

в національній валюті, називається: 

[3 с. 77] 

47 Право, зафіксоване біржовою угодою, на купівлю (продаж) валюти 

протягом певного періоду часу за встановленою ціною, називається: 

[3 с. 78-79] 

48 Акредитив, який може бути змінений або анульований в будь-який 

момент без попереднього повідомлення продавця, називається: 

[2 с. 134 - 135] 

49 Правові норми та інструменти їх реалізації і відповідна діяльність 

міжнародних економічних організацій, спрямована на реалізацію 

цілей щодо розвитку міжнародних економічних відносин – це: 

[2 c. 9-10] 

50 Спосіб взаємодії між суб’єктами господарювання різних країн з [2 c. 9] 
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приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних 

благ – це: 

51 Юридичні та фізичні особи, які приймають участь у реалізації 

міжнародних господарських контрактів, договорів, угод – це: 

[2 c. 12-13] 

52 Предмет господарської діяльності суб’єктів світового господарства – 

це: 

[2 c. 12-13] 

53 Найпростіші економічні зв’язки, що мають епізодичний характер та 

регулюються одноразовими угодами, - це: 

[2 c. 14] 

54 Процес переростання продуктивними силами і виробничими 

відносинами національних меж, називається: 

[2 c. 21] 
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