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1.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Самостійна робота студентів — один з основних засобів опанування 

навчального матеріалу у час, вільний від аудиторних навчальних занять. 

Основною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та 

поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, умінь та навичок, а 

також самостійне вивчення нового матеріалу під керівництвом викладача, 

але без його безпосередньої участі. 

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих 

завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно із графіками, 

затвердженими кафедрою. 

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Міжнародний 

бізнес» для спеціальності «Менеджмент» передбачає такі форми: 

• самостійне опрацювання теоретичного матеріалу, який не викладається на 

лекціях; 

• підготовка до виконання модульних (контрольних) завдань; 

• виконання домашніх (розрахункових) завдань; 

• підготовка до практичних занять; 

• пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою; 

  підготовка до підсумкового контролю. 

Мета самостійної роботи студентів — засвоїти в повному обсязі 

навчальну програму дисципліни «Міжнародний бізнес» та сформувати 

самостійність як важливу освітню та професійну якість, сутність якої полягає 

у систематизації, плануванні та контролі власної діяльності. 

Завдання самостійної роботи студентів — засвоїти певні знання, 

закріпити і систематизувати здобуті знання, набути уміння, навички щодо їх 

застосування при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також 

виявити прогалини у системі знань із предмету «Міжнародний бізнес». 

Зміст самостійної роботи студента з дисципліни «Міжнародний бізнес» 

визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, 

завданнями викладача. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни 

«Міжнародний бізнес»: підручниками, навчальними та методичними 

посібниками, методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, 

конспектом лекцій, періодичними виданнями тощо. 

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Міжнародний 

бізнес» організовується з дотриманням низки наступних вимог: 

• надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи; 
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• забезпечення можливості творчого підходу до виконання роботи, не 

обмежуючи освітній процес виконанням стандартних завдань; 

• підтримка у процесі виконання самостійної роботи постійного 

взаємозв’язку між викладачем та студентами. 

Студенти, які розпочинають вивчати дисципліну «Міжнародний 

бізнес», мають інформуватися викладачем щодо організації самостійної 

роботи, її видів, термінів виконання, форм контролю та звітності, оцінювання 

виконання завдань. 

Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та 

звітності, термін виконання та критерії оцінювання виконання завдання 

визначаються викладачем кафедри при розробці робочої навчальної 

програми дисципліни (розділ «Самостійна робота студентів»). 

Організація і контроль процесу та змісту самостійної роботи і її 

результатів здійснюються викладачами кафедри. 

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів 

самостійної роботи, фіксуються викладачами і доводяться до відома 

студентів. 

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові 

та вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною 

максимальною оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх 

виконання. Обов’язкові завдання виконуються кожним без винятку 

студентом у процесі вивчення дисципліни, вибіркові завдання є 

альтернативними. 
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2. САМОСТІЙНА РОБОТА  СТУДЕНТІВ 

Розрахунок годин, що відведено на самостійну роботу 

№ 

з/п Найменування робіт 

Кількість 

годин 

ДФН  ЗФН  

1 Тема 1. Світові валютні ринки. Огляд літературних джерел за 

темою. Підготовка до поточних аудиторних занять.  
6 7 

2 Тема 2. Платіжний баланс держави. Регулятори валютного 

курсу. Підготовка до поточних аудиторних занять. Огляд 

літературних джерел за темою. Розв‖язання задач : ―Автоматичний 

регулятор‖, ―Монетарний регулятор‖. 

6 7 

3 Тема 3. Фіскальна і монетарна політика держави. Підготовка до 

поточних аудиторних занять. Огляд літературних джерел за темою. 

Розв‖язання задач з питань: ―Ефективний вибір політики‖. 

6 8 

4 Тема 4.Валютна стратегія держави. Огляд літературних джерел 

за темою. Підготовка до поточних аудиторних занять. Розв’язання 

задач.  

6 7 

5 Тема 5. Міжнародний рух капіталу. Підготовка до поточних 

аудиторних занять. Огляд літературних джерел за темою. 

Підготовка до виконання модульних (контрольних) завдань. 

4 7 

6 Тема 6.Світова валютна система. Огляд літературних джерел за 

темою. Підготовка до поточних аудиторних занять. Розв’язання 

задач: „Валютна система‖. 

5 8 

7 Тема 7. Європейська валютна система. Огляд літературних 

джерел за темою. Підготовка до поточних аудиторних занять. 

Розв’язання задач 

5 8 

8 Тема 8. Техніка міжнародних валютно-фінансових операцій. 

Огляд літературних джерел за темою. Підготовка до поточних 

аудиторних занять. Розв’язання задач 

6 7 

9 Тема 9. Україна та міжнародні фінансові ринки.Підготовка до 

поточних аудиторних занять. Огляд літературних джерел за темою. 

Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями. 

Підготовка до виконання модульних (контрольних) завдань. 

5 8 

 Разом  49 67 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

ТЕМА 1. Світові валютні ринки 

1. Групи країн у міжнародній економіці. 

Література: 1, 2, 4, 5 

 

ТЕМА 2.  Платіжний баланс держави. Регулятори валютного курсу 

1. Еластичність експорту та імпорту. 

2. Монетарний регулятор:особливості застосування. 

Література:.1 - 8 
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ТЕМА 3.  Фіскальна і монетарна політика держави 

1. Правило Мандела-Флемінга.  

2. Діаграма Свона 

Література:.1 - 8 

 

ТЕМА 4. Валютна стратегія держави 

1. Режим валютної ради. 

2. Режим фіксованої привязки. 

3. Режим доларизації. 

Література:.1, 2, 5 

 

ТЕМА 5. Міжнародний рух капіталу 

1. Особливості сучасного міжнародного руху капіталу.  

2. Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні. 

Література:.1 - 8 

 

ТЕМА 6. Світова валютна система 

1. Бреттон-Вудська валютна система.  

2. Україна у  Світовому банку. 

Література:1 - 8 

 

ТЕМА 7.  Європейська валютна система 

1. Процес введення євро в обіг. 

Література:1, 2,  5, 8 

 

ТЕМА 8. Техніка міжнародних валютно-фінансових операцій. 

1. Переваги розрахунків за інкассо. 

2. Фінансовий лізинг. 

Література:1,2, 5 

 

ТЕМА 9.  Україна та міжнародні фінансові ринки 

1. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями 

Література:1 - 8 

 

 

Виконання індивідуальних завдань 

При підготовці індивідуального завдання слід керуватися вимогами, які 

висуваються до цього виду самостійної роботи. По-перше, воно має 

характеризуватися чіткою структурою згідно з визначеним планом. По-друге, 
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індивідуальне завдання повинно логічно висвітлювати питання, яке 

розглядається. По-третє, воно повинно мати узагальнюючий характер оцінок 

подій, явищ. По-четверте, характеризуватися чіткою аргументацією 

висновків з усіх поставлених питань.  

Індивідуальна робота виконується на аркушах стандартного розміру 297х210 

мм (поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - 25 мм).  Мова 

написання роботи - українська.  

Індивідуальна робота виконується у два етапи: до початку 1-го модуля 

викладачу повинні бути здані усі виконані завдання, які пов’язані з темами, 

що виносяться на 1-ий модуль (три перших завдання), до 2-го – усі завдання, 

що пов’язані з темами, які виносяться на 2-ий модуль (четверте — сьоме 

завдання). 

 

Індивідуальна  робота містить: 

1. Зміст (зі зазначенням сторінок). 

2. Вступ. 

3. Основну частину, структуровану за завданнями по темах. 

4. Висновки. 

5. Список використаних (а не рекомендованих) джерел. 

 

У вступі студент обґрунтовує актуальність виконання індивідуальної 

роботи та основні завдання, які він ставить перед собою. 

Основна частина повинна містити обґрунтовані розрахунки і 

побудовані графіки, які ілюструють ці розрахунки.  

У висновках студент коротко відображає підсумки та своє ставлення 

до отриманих результатів з кожного завдання. 

 

Теми індивідуальних завдань 

 «Теорія абсолютних переваг»  

 «Теорія порівняльних переваг» 

 «Ефективний митний тариф» 

 «Імпортний тариф малої країни» 

 «Міжнародний рух капіталу» 

 «Міжнародна міграція» 

 «Економічний ефект створення митного союзу». 

 

Підготовка до підсумкового контролю 

Підсумковий контроль включає 5 завдань першого рівня складності 

(тести), 3 завдання другого рівня складності (проблеми для обговорення), 1 
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завдання третього рівня складності (задачу), які передбачають перевірку 

розуміння студентами ключових понять дисципліни; вміння студентів 

визначати сутність міжнародної економічної системи та закономірностей її 

розвитку; розуміння основних форм міжнародних економічних відносин, в 

яких виявляється Міжнародний бізнес, тенденцій розвитку міжнародних 

фінансових ринків та фінансових механізмів, які обслуговують 

функціонування  міжнародної економіки; знання інституційної структури 

регулювання міжнародної економіки, принципів її формування, тенденцій 

розвитку та шляхів вдосконалення. 

Підсумковий контроль дозволяє викладачеві визначити узагальнений 

рівень теоретичних знань студентів за програмою навчальної дисципліни. 

Підготовка до підсумкового контролю включає опрацювання 

студентами основних теоретико-методологічних та наукових положень за 

темами затвердженої навчальної програми дисципліни, що розглядалися на 

лекціях; акумулювання навичок розширеного засвоєння теоретичних знань, 

індивідуального їх застосовування для вироблення оптимальних підходів 

щодо вирішення конкретних проблем, здобутих та закріплених під час 

самостійного опрацювання матеріалу, що не викладається на лекціях, 

підготовки та участі у практичних заняттях, а також при підготовці та 

виконанні індивідуального завдання. 

 

Контрольні питання для підготовки до підсумкового контролю 

Контрольні питання, тести, питання для обговорення, задачі з кожної теми 

курсу, які мають опрацювати студенти для успішної здачі іспиту, наведено у 

Методичних рекомендаціях до практичних занять студентів з дисципліни 

«Міжнародний бізнес». 

 



9 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Базова 

1. Вступ до спеціальності «Міжнародний бізнес» : навчальний посібник / 

В. А. Вергун, В. С. Карп. Київ : ВАДЕКС, 2014. 333 с.  

2. Іващенко М. В. Міжнародний бізнес : навчально-методичний посібник 

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» 

спеціалізації «Бізнес-економіка». Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, 2020. 131 с. 

3. Міжнародна економіка : підручник / за ред. А. О. Задої, 

В. М. Тарасевича. Київ : Центр учбової літератури, 2012.  416 с. 

4. Міжнародний бізнес : навчальний посібник / О. М. Файчук, С. В. 

Сидоренко. Київ : НУБіП України, 2016. 236 с.   

5. Міжнародний бізнес : підручник / за ред. проф. В.А. Вергуна. Київ : 

ВАДЕКС, 2014. 810 с.    

6. Файчук О. М., Сидоренко С.В. Міжнародний бізнес : навч. посібн. Київ : 

НУБіП України, 2016. 236 с. 

Допоміжна 

7. Бабій І. В. Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємств: теорія, методи, практика : монографія. Хмельницький : 

ХНУ, 2018. 578 с.    

8. Божидарнік Т., Божидарнік Н. Валютні операції. ЦНЛ, 2013. 698 с. 

9. Лук’яненко Д. Г., Поручник А. М., Столярчук Я. М. Міжнародна 

економіка : підручник. Київ : КНЕУ, 2014. 762 c. 

10. Мазуренко В. І., Стаканов Р. Д. Облік зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств : підручник / МОН МС України, Київський національний 

університет ім. Т. Г. Шевченка. Київ : ДКС центр, 2013. 348 с.  

11. Рогач О. Теорії міжнародного бізнесу : підручник. МОН України, 

Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ : Київський ун-

т, 2018. 687 с.  

12. Сучасна міжнародна економіка : підручн. / Білоцерківець В. В., 

Завгородня О. О., Золотарьова О. В. та ін.; за ред. В.М. Тарасевича. 

Дніпро : ПБП «Економіка», 2019. 386 с.  

13. Управління міжнародним бізнесом : конспект лекцій для студентів 

економічного спрямування, аспірантів, викладачів / Н. Г. Ушакова, К. 

Ю. Величко, О. І. Печенка. Харків : Видавництво «Форт», 2016.  126 с.    

Інформаційні ресурси 

14. Офіційний сайт Doing Business. URL : https://www.doingbusiness.org/  

15. Офіційний сайт Human Development Reports. URL : http://hdr.undp.org  



10 

16. Офіційний сайт KOF Swiss Economic Institute. URL : https://kof.ethz.ch/  

17. Офіційний сайт Reporters Without Borders. URL : https://rsf.org  

18. Офіційний сайт The Heritage Foundation. URL : https://www.heritage.org  

19. Офіційний сайт Transparency International. URL : 

https://www.transparency.org  

20. Офіційний сайт World Economic Forum. URL : https://www.weforum.org 



11 

 

 


