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Bilenko Yuriy Institutional Distortions and Structure of the Economic Development Path of CIS; III International 

Scientific Conference  “Economic transformation Processes in the Postsocialist Countries”.– Kyiv: Taras Shevchenko 

National University of Kyiv and Ukrainian Association of International Economics, November 28, 2014 .- P.27-28 

.Біленко Ю.І. Промислово-інвестиційна політика та економічне зростання в Україні //Методичні та 

практичні підходи до вдосконалення результативності економічного зростання: збірник матеріалів 

Міжнародної науково-практичноїконференції (м. Київ ,25-26 грудня 2015 року). – У 3-х частинах.– К.: ГО 

„Київський економічний науковий центр”, 2015. – Ч. 1. – С. 18-21    

Bilenko Yuriy Social Responsibility, Welfare State and Long-term Economic Growth: Матеріали наукового 

симпозіуму „Соціальна та економічна солідарність – український вибір”.– Київ : Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, 28 січня 2016 року .–  С. 49-50 



Біленко Ю.І. Еволюція парадигм економічного розвитку та інвестиції в основний капітал : International 

Scientific Conference “Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization”: 

Conference Proceedings / January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing.– P.30-33 

 Bilenko Y.I. Fdi inflows and Economic Development in Postsocialist Countries of Central and Eastern Europe: 

International Scientific Conference “Economic Development Strategy in Terms of European Integration”: 

Conference Proceedings / May 27, 2016. Kaunas: Baltija Publishing.– P. 22-25 

Bilenko Yuriy Investment and Industrial Sources of Economic growth in Ukraine: Матеріали міжнародної 

конференції „Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України”.– Київ : Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, 30 червня 2016 року .– С. 26-27 

Біленко Ю.І. Експортні стратегії та промислова політика України // Актуальні проблеми та перспективи 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції  (Львів, 27-28 жовтня 2016 р.) .– Львів: РВВ НЛТУ України.–2016.–С.13-14 

Біленко Юрій Класичні та сучасні парадигми міжнародного економічного аналізу // Вісник ЛНУ імені Івана 

Франка / Серія „Міжнародні відносини”. – 2012. - Вип. 30. – С. 265-280 

 

Тривалість курсу 3 кредити, 96 год. 

Обсяг курсу 48  аудиторних годин 

З них: 

32  годин лекцій 

16 годин  практичних занять 

48 годин самостійної роботи 



Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу студент повинен: 

Знати: 

- Сучасні моделі міжнародної економіки ;сучасні тенденції розвитку світових товарних ринків ; 

парадигми сучасного економічного розвитку та міжнародної торгівлі, сучасну зовнішньоекономічну 

політику. 

 

Вміти: 

- Інтегрувати вивчені економічні моделі та парадигмальні підходи в науково-дослідну роботу. 

Застосовувати інструментарій  міжнародного економічного аналізу до вивчення функціонування 

економіки держави. 

 

 

 

Формат курсу Очний 

теми Лекційна тематика: 

“Нова теорія” міжнародної торгівлі Поля Кругмана. 

Технологічний розвиток і міжнародна торгівля. 

Зростаючі доходи , недосконала конкуренція та теорія міжнародної торгівлі. 

Вимірювання міжнародної ефективності на макрорівні. 

Функціонування фірм та їхня ефективність при участі в міжнародній торгівлі. 

Економічний  аналіз регіональної інтеграції. 

Динамічні ефекти міжнародних економічних інтеграційних об’єднань. 

Міжнародна торгівля та економічне зростання : механізми взаємовпливу. 

Експортоорієнтовані моделі економічного розвитку держав. 

Формування „ланцюгів вартості” в сучасних експортно-імпортних операціях. 

Інституційне середовище та формування порівняльної переваги в економіці країни.  

Конвергенція та дивергенція економічного розвитку у світовій економіці. 



 

Підсумковий контроль, 

форма 

Екзамен (комбінований, з представленням ІНДЗ) 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань  з курсів Макроекономіка, Мікроекономіка, Міжнародний 

економічний аналіз рівня  бакалавра з міжнародних економічних відносин 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Проблемно-пошукові. 

Моделювання економічних процесів на основі економетричних технік 

Техніки опрацювання дискусійних питань. 
Метод проектів і їх презентацій. 

Метод усного опитування. 

 

 

Необхідні обладнання Проектор, роздаткові матеріали, підключення до мережі Інтернет. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Критерії оцінювання за курсом  
Загалом – 100 балів, з них: 

Практичні заняття (від 30 до 50 балів) 

Екзамен (комбінована форма: теоретико-методологічне обґрунтування дослідження - 20 балів, відповіді за білетами 

– 30 балів ) 



Питання до екзамену ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СКЛАДАННЯ  
ІСПИТУ 

1. Торгова політика держави та її вплив на структуру та динаміку національної економіки. 

2. Види міжнародних монопольних об’єднань і причини їх розвитку та характер впливу на світову 

економіку. 

3. Формула мультиплікатора зовнішньої торгівлі та його алгебраїчна інтерпретація. 

4. Форми економічної інтеграції. Порівняльний аналіз ЕС та економічного союзу СНД та українські 

перспективи. 

5. Показники умов торгівлі. Навести приклади розрахунків та визначити їх вплив на ефективність 

міжнародної торгівлі. 

6. Нова теорія” міжнародної торгівлі Поля Кругмана. 

7. Технологічний розвиток і міжнародна торгівля. 

8. Зростаючі доходи , недосконала конкуренція та теорія міжнародної торгівлі. 

9. Вимірювання міжнародної ефективності на макрорівні. 

10. Функціонування фірм та їхня ефективність при участі в міжнародній торгівлі. 

11. Економічний  аналіз регіональної інтеграції. 

12. Міжнародна торгівля та економічне зростання : механізми взаємовпливу. 

13. Експортоорієнтовані моделі економічного розвитку держав. 

14. Формування „ланцюгів вартості” в сучасних експортно-імпортних операціях. 

15. Інституційне середовище та формування порівняльної переваги в економіці країни.  

16. Конвергенція та дивергенція економічного розвитку у світовій економіці. 

17. Модель Кейнса зростання національної економіки. Гранична схильність до імпорту та експорту. 

Функція схильності до імпорту. 

18. Динамічні ефекти міжнародної економічної інтеграції. Коротка характеристика. 

19. Структура і динаміка торгівлі паливно-сировинними товарами в світовій економіці. 

20. Які основні умови для виникнення ефекту “розорюючого зростання ”.  

21. Показники умов торгівлі. Навести приклади розрахунків. 

22. Країни А і В формує митний союз. Які бажані і небажані результати буде мати регіональний блок? 

При яких умовах бажані ефекти перевищать небажані наслідки? 

23. Порівняйте теорію Гекшера-Оліна і теорія міжнародної факторної мобільності. 



24. Чим відрізняється теорія “життєвого циклу” продукту  і порівняльних переваг в міжнародній 

торгівлі. 

25. Обгрунтуйте причини низької ефективності міжнародної економічної інтеграції мало розвинутих 

країн. 

26. Використовуючи знання про ефекти різноманітної торгової політики на виробництво, споживання, 

яку б політику ви порекомендували уряду для підвищення виробництва автомобілів.  

27. Види економічного зростання і його вплив на зовнішню торгівлю. Теорема Рибчинського. 

28. Розорюючий ріст факторів виробництва. Геометрична інтерпретація. 

29. Тарифні війни. Графічна інтерпретація за допомогою офертних кривих. Економічні наслідки. 

30. Тарифні ігри в світовій економіці. Ділема в′язня. Рівновага Неша. Навести приклад, пояснити. 

31. Тарифи, ліцензії, квоти в сучасній зовнішньоекономічній діяльності України. 

32. Рівень технологічності галузей економіки та міжнародна торгівля товарами з різним рівнем 

технології. 

33. Розвиток міжнародної торгівлі в ХХ столітті та її вплив на структуру і динаміку національної 

економіки. Коефіцієнт залежності держави від зовнішньої торгівлі. 

34. Олігополістична конкуренція в світовій економічній системі. Модель Курно 

35. Теоретичні моделі міжнародної економічної інтеграції. Статичні і динамічні ефекти інтеграції. 

36. Види економічного зростання і його вплив на зовнішню торгівлю. Розорюючий ріст факторів 

виробництва. 

37. Олігополістична конкуренція на світовому ринку, моделі визначення рівноваги на цих ринках, 

оптимальної кількості фірм . 

38. Міжнародна торгівля та економічний розвиток держав : аргументи „ за” і „проти”. 

 

 

Задачі до кожної теми курсу, моделювання економічних процесів. 

 

 

 



Опитування  Проводяться що два тижні у вигляді дискусій 



ДОДАТОК 

Схема курсу  
Тиж. 

/ 

дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Матеріали Література.*** Ресурси в інтернеті Завдання, год Термі

н 

викон

ання 

Лекційні заняття 

 “Нова теорія” 

міжнародної торгівлі 

Поля Кругмана 

Види монополістичної 

конкуренції у світовій торгівлі 

“Нова теорія” міжнародної 

торгівлі Поля Кругмана, 

алгебраїчний опис 

міжнародної олігополії.  

Увага  зосереджена на 

збільшенні прибутковості, 
недосконалій конкуренції та 

позитивній теорії міжнародної 

торгівлі.Розглядається 

міжнародна торгівля на основі  

інтегрованої економіки . 

Використовуючи підхід 

інтегрованої економіки,  

показано конкретні 

монополістичні моделей 

конкуренції в торгівлі. Крім 

того, пропонується 

міжнародна торгівля, в якій 
мотивами торгівлі є як 

 

 

 

 

 

лекція 

Handbook of 

International 

Economics: Volume 3 

Gene M. Grossman and 

Kenneth Rogoff  North-

Holland, 1995,   Pages 

1243-1277 

Krugman P. Rethinking 

International 

Trade,1996, The MIT 

Press,282 p. 

Біленко Юрій Класичні та сучасні 

парадигми міжнародного 

економічного аналізу // Вісник ЛНУ 

імені Івана Франка / Серія 

„Міжнародні відносини”. – 2012. - 

Вип. 30. – С. 265-280 

Bilenko Y. Paths for Ukraine : 

Economic and Political Choices for 

the Next Century // Harvard 

International Review. Summer 

2000. – Volume XXII.– p. 78-79 

 

 

Завдання для саомоцінювання: 

Аналіз моделей нової теорії 

міжнародної торгівлі. Розгляд 

прикладів міжнародної олігополії. 

Розвязок задач, які розглядають 

поведінку фірми на міжнародних 

олігопольгих ринках. 

 

  

 

 

 

2 год 



економія від масштабу, так і 

порівняльна перевага. Також 

розглядаються досягнення та 

обмеження нової теорії 

торгівлі. 

 
 Технологічний розвиток і 

міжнародна торгівля. 

У цій лекції розглядаються  

теорії Ж. Гросмана Е. 

Гелпмана  впливу технології 

на торгівлю та економіку. 

Визначено моделі, які 

визначають технологію як 

екзогенну, і вивчають 

наслідки різниці в 

продуктивності для торгових 

моделей та вплив технічних 

змін на продуктивність та 

добробут, а також динамічні 
моделі, в яких еволюція 

технології є 

ендогенною,вивчаються 

наслідки альтернативних 

припущень щодо форми 

промислових інновацій та 

природи технологічних 

дифузій. Досліджується вплив 

торгової та промислової 

політики, торгівлі, заснованої 

на імітації в умовах 
недосконало захищених прав 

інтелектуальної власності, а 

також прямих іноземних 

інвестицій та міжнародного 

ліцензування як механізмів 

передачі технологій. 

 

Лекція Handbook of 

International 

Economics: Volume 3 

Gene M. Grossman and 

Kenneth Rogoff  North-

Holland, 1995,   Pages 

1279-1337 

 
 

Біленко Ю.І. Науково-

технологічний розвиток України 

оцінки та перспективи // Монітор 

конкурентоспроможності України, 

№1-2, 2008.- С.93-95 

Біленко Юрій Інноваційна 

діяльність та економічна 

ефективність підприємств в країнах 

Центральної та східної Європи // 

Вісник ЛНУ імені Івана Франка / 

Серія „Міжнародні відносини”. – 

2008. - Вип.25. – С. 218-229 

 

Моделювання ситуацій дифузії 

інноваційних технологій та 

можливості зростання експортних 

операцій. 

 

 

2 год 



 Зростаючі доходи , 

недосконала конкуренція 

та теорія міжнародної 

торгівлі. 

Розглядаються два основні 

питання: пояснення торгових 

моделей та вигоди від торгівлі. 
Класичні традиції стосувалися 

переважно прибутків від 

торгівлі та інших соціальних 

ефектів. Теорія міжнародної 

торгівлі досліджується за 

наявності економії від 

масштабу та монополістичної 

конкуренції з акцентом на 

прогнозуванні тенденцій 

торгівлі та виграшів від 

торгівлі. Основним 

інгредієнтом цієї логіки є те, 
що розподіл виробничих 

ресурсів орієнтується в кожній 

країні на рівень винагороди 

зайнятих у кожному секторі 

поєднання факторів 

виробництва. Економія від 

масштабу, що виникає 

внаслідок конгломерації чи 

публічних проміжних 

ресурсів,  є специфічною для 

країни, розмір вітчизняної 
галузі відіграє певну роль у 

визначенні зовнішньої 

економії від масштабу. Але 

також очевидно, що деякі 

джерела цих масштабних 

економік впливають більше, 

ніж на одну галузь, що має на 

увазі міжгалузеві переливи 

лекція Handbook of 

International Economics. 

Vol. 1., Edited by 

Ronald W. Jones, Peter 

B. Kenen     North-

Holland, 1985,   Pages 

325-365 

 

Біленко Ю.І., Струк О.І.  

Продуктивність, експорт 

промислових галузей України та 

Польщі: відповідність теорії 

порівняльної переваги в 

міжнародній торгівлі // Вісник 

Львівського університету / Серія 

економічна. –  2012.  – Випуск 48  

– С. 471-477 

Біленко Ю.І., ВанДузер Е., Мол. 

К. Економіка і право конкуренції 

та міжнародна торгівля (Розділ 

14)// Комерційна дипломатія: 

торговельна політика і право. 

Львів: Астролябія,.–  2006.–  

С.263-302 

Біленко Ю.І Механізми 

ендогенного економічного 

зростання держав та можливості 

для України / Ю.І. Біленко // 

Вісник Львівського університету / 

Серія Міжнародні відносини. – 

2017. – Вип. 43. –  С. 245-256 

 Bilenko Yuriy Exchange Rate, 

Trade,  FDI And Growth In 

Ukrainian Economy 

Визначити умови виникнення 

ефекту масштабу в промислових 

галузях української економіки  і як 

це вплине на експортні можливості, 

зростання доходів на основні 

ресурси. 
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зовнішньої економії 

масштабу. 
/ Y. Bilenko // Міжнародні 

відносини Серія „Економічні 

науки”.–2018.– Вип.. 16.– С.62-64 

 

 Вимірювання 

міжнародної 

ефективності на 

макрорівні. 

Викладено методичні  та 
теоретичні методи визначення 

ефективності функціонування 

економіки та та оцінки 

ефективності  розподілу 

ресурсів по країнах. Подана 

методологія щодо 

довгострокового розподілу 

капіталу та споживання у 
різних країнах. 

лекція Handbook of 

International 

Economics: Volume 4, 

Edited by Gita Gopinath, 

Elhanan Helpman, 

Kenneth Rogoff North-

Holland, 2014, Chapter 9  

 

СonferenceBoard Data base Groningen 

Univercity Center of Economic 

development  

http://www.conference-

board.org/data/economydatabase/ 

Bilenko Yuriy Productive efficiency 

and Economic Growth in Countries 

of Central and East Europe.: 

Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції 

„Продуктивна спроможність 

націй: приклад України”.– Київ : 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 29 червня 2017 року .– 

С. 172-174 

Bilenko Yuriy Chapter 15. 

Productive Efficiency and Economic 

Growth in the Countries of Central 

and East Europe // Productive 

Ability of  Contemporary Nations .– 

Cambridge Scholars Publishing 

(forthcoming) 

Біленко Ю.І., Хомишин Н.І.   

Порівняльний аналіз добробуту 

споживачів розвинених  країн ЄС та 

Визначити економічну ефективність 

країн у міжнародному середовищі. 

Ефективність розподілу капіталу та 

робочої сили в Європейському 

Союзі. 
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http://www/


країн ЦСЄ // Науковий вісник 

НЛТУ України . Економічні науки.–

2010.–Вип. 20.9.–С.250-255    

 

 

 Функціонування фірм та 

їхня ефективність при 

участі в міжнародній 

торгівлі. 

У цій лекції розглядається 

новий підхід до міжнародної 
торгівлі, заснований на 

неоднорідності фірм на ринках 

диференційованих товарів 

однієї галузі. Такий підхід 

пояснює різноманітність 

особливостей здійснення 

торгівлю, включаючи більш 

високу продуктивність 

експортерів щодо 

неекспортерів, перерозподіл 

ресурсів у межах галузі після 

лібералізації торгівлі та 
закономірності участі у 

торгівлі у різних фірмах та  

ринках. На основі емпіричних 

даних визначаються нові 

механізми, завдяки яким 

сукупна економіка впливає на 

лібералізацію торгівлі, 

включаючи ендогенне 

зростання галузі 

промисловості та 

продуктивності фірми. 

лекція Handbook of 

International 

Economics: Volume 4, 

Edited by Gita Gopinath, 

Elhanan Helpman, 

Kenneth Rogoff North-

Holland, 2014, Chapter 1 

 

Бази даних щодо обстеження 

підприємств Світовим банком, 

ЄБРР: BEEPS 1999, 2002, 2005, 

2009, 2013 

Bilenko Y. Firm efficiency during 

transition. Evidence from Ukraine // 

Вісник ЛНУ імені Івана Франка 

Серія „Міжнародні відносини”.–

2002 .– Вип. 9.–  С.157-167 

Біленко Ю.І.,Білоган О.І. Валютна 

політика та її вплив на ефективність 

функціонування економіки в 

країнах ЦСЄ // Вісник 

Національного університету 

„Львівська 

політехніка”/Менеджмент та 

підприємництво в Україні: етапи 

становлення і проблеми розвитку, - 

2010 . - №682. -  С.243-252 

Біленко Юрій Інноваційна 

діяльність та економічна 

ефективність підприємств в країнах 

Центральної та східної Європи // 

Вісник ЛНУ імені Івана Франка / 

Розрахунок ефективності діяльності 

окремих фірм з врахуванням 

товарної структури експорту та 

імпорту, а також галузі виробництва, 

а також особливостей країни. 
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 Серія „Міжнародні відносини”. – 

2008. - Вип.25. – С. 218-229 

Біленко Ю.І.,Білоган О.І. Ефект 

Балаша-Самуельсона у зовнішній 

торгівлі країн Центрально-Східної 

Європи// Вісник Хмельницького 

національного університету 

/Економічні науки,  – 2010. – Вип.1, 

Том 2. – С.277-282    

 

 Економічний  аналіз 

регіональної інтеграції. 

Розглядаються економічні 

ефекти регіональної 

економічної інтеграції (РЕІ), 

як згрупрвані у три типи: 

ефекти розподілу, ефекти 

накопичення та ефекти 

локації. Перший полягає в 

впливі РЕІ на статичний 

розподіл ресурсів в умовах як 
ідеальної, так і недосконалої 

конкуренції. Другий охоплює 

вплив РЕІ на накопичення 

продуктивних факторів і 

охоплює як середньо-, так і 

довгострокові ефекти 

зростання. Третій вивчає 

вплив РЕІ на просторове 

розміщення ресурсів. Також 

дискутуються методи та 

результати емпіричних оцінок 
РЕШ, зосереджуючись  

головно на зоні вільної 

лекція Handbook of 

International 

Economics: Volume 3, 

Gene M. Grossman and 

Kenneth Rogoff  North-

Holland, 1995,  Pages 

Pages 1597-1644 

 

 

Біленко Ю., Шкрум’як О. 

Економічні ефекти 

функціонування інтеграційного 

об’єднання NAFTA, причини 

протекціонізму США та 

можливості створення USMCA/ 

Юрій Біленко, Ольга Шкрум’як // 

Вісник Львівського університету / 

Серія Міжнародні відносини. – 

2019. – Вип. 46. –  С. 272-285 
 

Визначення кількісних 

показників щодо вимірювання 

економічних ефектів 

функціонування 

Європейського Союзу. 
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торгівлі Північної Америки 

NAFTA та Європейському 

співтоваристві.  

 

 Динамічні ефекти 

міжнародних 

економічних 

інтеграційних об’єднань. 
Динамічні ефекти економічної 

інтеграції спостерігаються у 

довгостроковому періоді. В 

основі цих ефектів лежить 
посилення конкуренції та 

отримання країною нових 

можливостей від інтеграції 

ринків, а також зростаючий 

ефект масштабу від повного 

використання виробничих 

потужностей, оптимального 

розміщення ресурсів та 

впровадження нових 

технологій, а це, в свою чергу, 

сприяє нарощуванню 
інвестицій та економічного 

зростання. Нові інвестиції у 

фізичний та людський капітал 

лежать у фундаменті 

динамічних ефектів в умовах 

зони вільної торгівлі. 

 

Лекція Біленко Юрій 

Динамічні  ефекти 

інтеграції країн 

Центральної та Східної 

Європи до 

Європейського Союзу . 

Підрозділ монографії 

2.5 //Зони вільної 

торгівлі на початку 

ХХІ століття/ За 

редакцією О.І. 

Шниркова, В.І. 

Муравйова.– К. : 

Видавничо-

поліграфічний центр 

„Київський  

університет, 2013 . – С. 

243-266 

 

Біленко Ю. І. Динамічні ефекти 

створення зони вільної торгівлі   

України з ЄС //Актуальні 

проблеми міжнародних відносин. 

– 2012.– Випуск 104. Частина ІІ. – 

Київ. – С. 35-42 

 Біленко Ю.І. Динамічна 

ефективність інтеграції 

постсоціалістичних  країн 

Центральної та Східної Європи 

ЦСЄ до Європейського Союзу // 

Актуальні проблеми міжнародних 

відносин. – 2012.– Випуск 109. 

Частина І. – Київ. - С. 25-27 

Bilenko Y. Dynamic economic 

effects of EU membership for post 

socialist countries of Сentral and 

Eastern Europe // Wroclaw Review 

of Law,  Administration and 

Economics.–2013. Vol. 3(1).-  P. 90-

103 
 

Підбір даних для визначення 

довгострокових економічних 

ефектів : економічного 

зростання, нагромадження 

фізичного та людського 

капіталу привступі країн до 

Європейського Союзу. 

Розрахунок економетричних 

моделей. 
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 Міжнародна торгівля та 

економічне зростання : 

механізми взаємовпливу. 

Проблеми вільної торгівлі та 

відкритості економіки завжди 

були важливими при 

лекція Handbook of 

International Economics. 

Vol. 1., Edited by 

Ronald W. Jones, Peter 

B. Kenen     North-

Біленко Ю.І. Відкритість 

економіки, вільна торгівля та 

економічне зростання у перехідних 

економіках /Юрій Біленко// Вісник 

ЛНУ імені Івана Франка Серія 

Аналіз країн ЦСЄ за рівнем 

торговельної відкритості та її впливу 
на  приватне та державне 

споживання, інвестиції, експорт та 

імпорт. 
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дослідженні механізмів та 

основних факторів 

економічного зростання, 

починаючи від Адама Сміта. 

Сучасні економісти, які 

базують свої теорії на засадах 

неокласицизму надають 
лібералізації зовнішньої 

торгівлі, зокрема відомі 

американські економісти 

Джері Сакс та Ендрю Уорнер 

відзначають, що “відкриті 

економіки мають тенденцію до 

конвергенції, закриті 

економіки такої тенденції не 

засвідчують”. Програми 

торговельної лібералізації 

дають можливість бідним, 

закритим країнам отримати 
потужний інструмент для 

економічного зростання і 

зближення з багатими 

країнами світу. 

           Закритість до 

зовнішнього світу країн з 

соціалістичною економікою 

було ключовим принципом 

адміністративно-планового 

управління. Процеси 

трансформації соціалістичних 
економік розпочались з 

процесу їх відкриття для 

зовнішньої торгівлі з 

розвинутими країнами,  

лібералізації конвертації 

національної валюти за 

операціями рахунку поточних 

операцій. 

 

Holland, 1985,   Pages 

185-236 

 

„Міжнародні відносини”.–2005.– 

вип. 15.– С. 276-284 

Біленко Ю.І. Економічне 

зростання та зовнішньо-

економічна політика в країнах 

Центральної та Східної Європи / 

Особливості економічної 

політики постсоціалістичних 

країн в умовах глобалізації світо-

вої економіки (приклад 

України).Матеріали 

конференції.Київ:КНУ 

ім.Т.Шевченка, Ін-т міжна-

родних відносин.–1999.– С.28-30 

Біленко Ю.І Дослідження 

проблем вибору та формування 

оптимальної траєкторії 

економічного розвитку держав в 

умовах фінансово-торговельної 

відкритості // Вісник Львівського 

університету / Серія Міжнародні 

відносини. – 2017. – Вип. 41. –  С. 

250-270 

Біленко Ю.І Механізми 

ендогенного економічного 

зростання держав та можливості 

для України / Ю.І. Біленко // 

Вісник Львівського університету / 

Серія Міжнародні відносини. – 

2017. – Вип. 43. –  С. 245-256 

 Bilenko Yuriy Exchange Rate, 

Trade,  FDI And Growth In 



Ukrainian Economy/Y.Bilenko// 

Міжнародні відносини Серія 

„Економічні науки”.–2018.– Вип.. 

16.– С.62-64 
 

 Експортоорієнтовані 

моделі економічного 

розвитку держав. 

Аналіз сутності 

експортоорієнтованої моделі 
економічного розвитку, 

визначення закономірностей її 

функціонування.  

 Представлено зарубіжний 

досвід експортоорієнтованого 

розвитку та ідентифікувати 

основні механізми його 

стимулювання;  

-розкрито причинно-

наслідковий зв’язок між 

експортною експансією та 
економічним зростанням 

країни, обґрунтувано переваги 

експортоорієнтованої моделі. 

Розкрито вплив промислової 

політики на експортну 

орієнтацію економіки. 

 

лекція Harrison A., Rodriguez-

Clare A. Trade, Foreign 

Investment and Industrial 

Policy for Developing 

Countries, Handbook  of 

Developments Economics 

Vol. 5, Editors D. Rodrik 

and M. Rosenzweig, 

Elsevier B.V., 2010, p. 

4040-4198 

Bilenko Yuriy, Oleksandra 

Yaremchuk Export-oriented 

strategies of Newly Industrialized 

Countries in catching up with 

Western civilization // До зіткнення 

цивілізацій? Парадигми 

міжнародних відносин на зламі 

ХХ і ХХІ століття / За редакцією  

К.Б. Сигідус, О.І.Яремчук, Р.Б. 

Кордонський .– Львів: ПАІС, 

2015.– с.25-36  

Біленко Ю.І., Яремчук О.І.  

Експортоорієнтовані стратегії 

нових індустріальних країн // 

Вісник Львівського університету / 

Серія Міжнародні відносини. – 

2014. – Вип. 36. Частина 1. –  С. 

23-34 

Біленко Ю.І. Еволюція парадигм 

економічного розвитку та 

інвестиції в основний капітал : 

International Scientific Conference 

“Modern Transformation of 

Economics and Management in the 

Era of Globalization”: Conference 

Proceedings / January 29, 2016. 

Розробити економетричні моделі 

щодо факторів впливу на зростання 

експорту на основі сучасних моделей 

міжнародної торгівлі П. Кругмана та 

теорій ендогенного економічного 

зростання. 
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Klaipeda: Baltija Publishing.– P.30-

33  

Біленко Ю.І. Експортні стратегії 

та промислова політика України // 

Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності 

в умовах глобалізації: Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції  (Львів, 27-28 жовтня 

2016 р.) .– Львів: РВВ НЛТУ 

України.–2016.–С.13-14 

 

 

 

 Формування „ланцюгів 

вартості” в сучасних 

експортно-імпортних 

операціях. 

Розглядаються сучасні 

тенденції у розвитку структури 

експорту у різних регіонах 

світу. Побудова ланцюгів 

вартості між німецькими 

компаніями та 

східноєвропейськими 

підприємствами. 

Визначаються ризики та 

переваги такої спеціалізації та 
кооперації для економіки 

країни. 

лекція Global Value Chains and 

Development. 

Investment and Value 

Added Trade in Global 

Economy, UNCTAD, 

2013 

The OECD Input-output Database Визначення можливостей учсті у 

глобальних „ланцюгах вартості” 

українськиї підприємств 
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 Інституційне середовище 

та формування 

порівняльної переваги в 

економіці країни. 

Внутрішні інститути можуть 

мати глибокий вплив на 

міжнародну торгівлю. У цій 

лекції розглядається 

теоретичні та емпіричні 

основи цього процесу. 

Особлива увага приділяється  

установам щодо заключення 

контрактів та порівняльній 

перевазі, де основна частина 

досліджень була зосереджена. 

Ми також розглядаємо 

зворотну причинно-наслідкову 

зв’язок, що працює від 

порівняльної переваги до 

вітчизняних інститутів.  

 

лекція Handbook of 

International 

Economics: Volume 4, 

Edited by Gita Gopinath, 

Elhanan Helpman, 

Kenneth Rogoff North-

Holland, 2014, Chapter 5  

 

The Worldwide Governance 
Indicators , 2019 Update, 

www.govindicators.org 

Біленко Ю.І.  Деформації 

інституційного середовища та їх 

вплив на економічне зростання в 

країнах  Центральної та Східної 

Європи // Вісник Львівського 

університету / Серія Міжнародні 

відносини. – 2013. – Вип. 32. – С. 

207-215 

Bilenko Yuriy Institutional Distortions 

and Structure of the Economic 

Development Path of CIS; III 

International Scientific Conference  

“Economic transformation Processes 

in the Postsocialist Countries”.– Kyiv: 

Taras Shevchenko National University 

of Kyiv and Ukrainian Association of 

International Economics, November 

28, 2014 .- P.27-28 

 

Визначити впливи інституційного 
середовища в країнах Центральної та 

Східної Європи на технологічну 
структуру екс плоту та імпорту 
країни. 
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 Конвергенція та 

дивергенція 

економічного розвитку у 

світовій економіці. 

 

Лекція Rodrik D/ The Future of 

Economic Convergence. 

Achieveng Maximum 

Long-Run Growth. 

Jackson-HoleFederal 

Reserve Bank of Kansas 

City Economic Policy 

Bilenko Y. Economic and 

institutional Fundamentals of the 

Divergence of Development Paths in 

Central and Eastern Europe // 

Ekonomika.– 2013 .– Vol. 92(3). – 

p.24-40 

Визначити, яким чином 

структурна трансформація 

економіки може сприяти 

конвергенції малорозвинутої 

економіки  до рівня високо 

розвинутої. 
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Symposium,2011, 25-27 

August, p. 13-52 

Біленко Ю.І. Сучасні та класичні 

моделі економічного зростання та 

траєкторії економічного розвитку 

нових країн ЄС та України // 

Конвергенція економік України та 

Європейського Союзу. – 2012  – 

Збірник наук. пр. -  Київ: 

Пульсар.– С. 23-29 

Біленко Ю.І Дослідження 

проблем вибору та формування 

оптимальної траєкторії 

економічного розвитку держав в 

умовах фінансово-торговельної 

відкритості // Вісник Львівського 

університету / Серія Міжнародні 

відносини. – 2017. – Вип. 41. –  С. 

250-270 
 

Практичні заняття 

 “Нова теорія” 

міжнародної торгівлі 

Поля Кругмана 

Види монополістичної 

конкуренції у світовій торгівлі 

“Нова теорія” міжнародної 

торгівлі Поля Кругмана, 

алгебраїчний опис 

міжнародної олігополії.  

Увага  зосереджена на 

збільшенні прибутковості, 

недосконалій конкуренції та 

позитивній теорії міжнародної 

 

 

 

 

 

лекція 

Handbook of 

International 

Economics: 

Volume 3 Gene M. 

Grossman and 

Kenneth Rogoff  

North-Holland, 

1995,   Pages 

1243-1277 

Krugman P. 

Rethinking 

International 

Біленко Юрій Класичні та сучасні 

парадигми міжнародного економічного 

аналізу // Вісник ЛНУ імені Івана Франка 

/ Серія „Міжнародні відносини”. – 2012. 

- Вип. 30. – С. 265-280 

Bilenko Y. Paths for Ukraine : Economic 

and Political Choices for the Next Century 

// Harvard International Review. Summer 

2000. – Volume XXII.– p. 78-79 

 

 

Завдання для саомоцінювання: 

Аналіз моделей нової теорії 

міжнародної торгівлі. Розгляд 

прикладів міжнародної олігополії. 

Розвязок задач, які розглядають 

поведінку фірми на міжнародних 

олігопольгих ринках. 
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торгівлі.Розглядається 

міжнародна торгівля на основі  

інтегрованої економіки . 

Використовуючи підхід 

інтегрованої економіки,  

показано конкретні 

монополістичні моделей 
конкуренції в торгівлі. Крім 

того, пропонується 

міжнародна торгівля, в якій 

мотивами торгівлі є як 

економія від масштабу, так і 

порівняльна перевага. Також 

розглядаються досягнення та 

обмеження нової теорії 

торгівлі. 

 

Trade,1996, The 

MIT Press,282 p. 

 Вимірювання 

міжнародної 

ефективності на 

макрорівні. 

Викладено методичні  та 
теоретичні методи визначення 

ефективності функціонування 

економіки та та оцінки 

ефективності  розподілу 

ресурсів по країнах. Подана 

методологія щодо 
довгострокового розподілу 

капіталу та споживання у 

різних країнах. 

лекція Handbook of 

International 

Economics: 

Volume 4, Edited 

by Gita Gopinath, 

Elhanan Helpman, 

Kenneth Rogoff 

North-Holland, 

2014, Chapter 9  

 

СonferenceBoard Data base Groningen Univercity 

Center of Economic development  

http://www.conference-

board.org/data/economydatabase/ 

Bilenko Yuriy Productive efficiency and 

Economic Growth in Countries of Central 

and East Europe.: Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції „Продуктивна 

спроможність націй: приклад 

України”.– Київ : Київський 

національний університет імені Тараса 

Шевченка, 29 червня 2017 року .– С. 

172-174 

Bilenko Yuriy Chapter 15. Productive 

Efficiency and Economic Growth in the 

Countries of Central and East Europe // 

Визначити економічну ефективність 

країн у міжнародному середовищі. 

Ефективність розподілу капіталу та 

робочої сили в Європейському 

Союзі. 
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http://www/


Productive Ability of  Contemporary 

Nations .– Cambridge Scholars Publishing 

(forthcoming) 

Біленко Ю.І., Хомишин Н.І.   

Порівняльний аналіз добробуту 

споживачів розвинених  країн ЄС та 

країн ЦСЄ // Науковий вісник НЛТУ 

України . Економічні науки.–2010.–Вип. 

20.9.–С.250-255    

 

 

 Функціонування фірм та 

їхня ефективність при 

участі в міжнародній 

торгівлі. 

У цій лекції розглядається 
новий підхід до міжнародної 

торгівлі, заснований на 

неоднорідності фірм на ринках 

диференційованих товарів 

однієї галузі. Такий підхід 

пояснює різноманітність 

особливостей здійснення 

торгівлю, включаючи більш 

високу продуктивність 

експортерів щодо 

неекспортерів, перерозподіл 
ресурсів у межах галузі після 

лібералізації торгівлі та 

закономірності участі у 

торгівлі у різних фірмах та  

ринках. На основі емпіричних 

даних визначаються нові 

механізми, завдяки яким 

лекція Handbook of 

International 

Economics: 

Volume 4, Edited 

by Gita Gopinath, 

Elhanan Helpman, 

Kenneth Rogoff 

North-Holland, 

2014, Chapter 1 

 

Бази даних щодо обстеження 

підприємств Світовим банком, ЄБРР: 

BEEPS 1999, 2002, 2005, 2009, 2013 

Bilenko Y. Firm efficiency during 

transition. Evidence from Ukraine // 

Вісник ЛНУ імені Івана Франка Серія 

„Міжнародні відносини”.–2002 .– Вип. 

9.–  С.157-167 

Біленко Ю.І.,Білоган О.І. Валютна 

політика та її вплив на ефективність 

функціонування економіки в країнах 

ЦСЄ // Вісник Національного 

університету „Львівська 

політехніка”/Менеджмент та 

підприємництво в Україні: етапи 

становлення і проблеми розвитку, - 2010 

. - №682. -  С.243-252 

Біленко Юрій Інноваційна діяльність та 

економічна ефективність підприємств в 

Розрахунок ефективності діяльності 

окремих фірм з врахуванням 

товарної структури експорту та 

імпорту, а також галузі виробництва, 

а також особливостей країни. 
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сукупна економіка впливає на 

лібералізацію торгівлі, 

включаючи ендогенне 

зростання галузі 

промисловості та 

продуктивності фірми. 

 

країнах Центральної та східної Європи // 

Вісник ЛНУ імені Івана Франка / Серія 

„Міжнародні відносини”. – 2008. - 

Вип.25. – С. 218-229 

Біленко Ю.І.,Білоган О.І. Ефект Балаша-

Самуельсона у зовнішній торгівлі країн 

Центрально-Східної Європи// Вісник 

Хмельницького національного 

університету /Економічні науки,  – 2010. 

– Вип.1, Том 2. – С.277-282    

 

 Динамічні ефекти 

міжнародних 

економічних 

інтеграційних об’єднань. 
Динамічні ефекти економічної 

інтеграції спостерігаються у 

довгостроковому періоді. В 

основі цих ефектів лежить 

посилення конкуренції та 

отримання країною нових 

можливостей від інтеграції 
ринків, а також зростаючий 

ефект масштабу від повного 

використання виробничих 

потужностей, оптимального 

розміщення ресурсів та 

впровадження нових 

технологій, а це, в свою чергу, 

сприяє нарощуванню 

інвестицій та економічного 

зростання. Нові інвестиції у 

фізичний та людський капітал 

лежать у фундаменті 

Лекція Біленко Юрій 

Динамічні  

ефекти інтеграції 

країн 

Центральної та 

Східної Європи 

до Європейського 

Союзу . Підрозділ 

монографії 2.5 

//Зони вільної 

торгівлі на 

початку ХХІ 

століття/ За 

редакцією О.І. 

Шниркова, В.І. 

Муравйова.– К. : 

Видавничо-

Біленко Ю. І. Динамічні ефекти 

створення зони вільної торгівлі   

України з ЄС //Актуальні проблеми 

міжнародних відносин. – 2012.– 

Випуск 104. Частина ІІ. – Київ. – С. 35-

42 

 Біленко Ю.І. Динамічна ефективність 

інтеграції постсоціалістичних  країн 

Центральної та Східної Європи ЦСЄ до 

Європейського Союзу // Актуальні 

проблеми міжнародних відносин. – 

2012.– Випуск 109. Частина І. – Київ. - 

С. 25-27 

Bilenko Y. Dynamic economic effects of 

EU membership for post socialist 

countries of Сentral and Eastern Europe // 

Wroclaw Review of Law,  Administration 

and Economics.–2013. Vol. 3(1).-  P. 90-

103 
 

Підбір даних для визначення 

довгострокових економічних 

ефектів : економічного 

зростання, нагромадження 

фізичного та людського 

капіталу привступі країн до 

Європейського Союзу. 

Розрахунок економетричних 

моделей. 
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динамічних ефектів в умовах 

зони вільної торгівлі. 

 

поліграфічний 

центр „Київський  

університет, 2013 

. – С. 243-266 

 

 Міжнародна торгівля та 

економічне зростання : 

механізми взаємовпливу. 

Проблеми вільної торгівлі та 

відкритості економіки завжди 

були важливими при 

дослідженні механізмів та 

основних факторів 
економічного зростання, 

починаючи від Адама Сміта. 

Сучасні економісти, які 

базують свої теорії на засадах 

неокласицизму надають 

лібералізації зовнішньої 

торгівлі, зокрема відомі 

американські економісти 

Джері Сакс та Ендрю Уорнер 

відзначають, що “відкриті 

економіки мають тенденцію до 

конвергенції, закриті 
економіки такої тенденції не 

засвідчують”. Програми 

торговельної лібералізації 

дають можливість бідним, 

закритим країнам отримати 

потужний інструмент для 

економічного зростання і 

зближення з багатими 

країнами світу. 

           Закритість до 

зовнішнього світу країн з 

лекція Handbook of 

International 

Economics. Vol. 

1., Edited by 

Ronald W. Jones, 

Peter B. Kenen     

North-Holland, 

1985,   Pages 185-

236 

 

Біленко Ю.І. Відкритість економіки, 

вільна торгівля та економічне зростання 

у перехідних економіках /Юрій Біленко// 

Вісник ЛНУ імені Івана Франка Серія 

„Міжнародні відносини”.–2005.– вип. 

15.– С. 276-284 

Біленко Ю.І. Економічне зростання та 

зовнішньо-економічна політика в 

країнах Центральної та Східної Європи 

/ Особливості економічної політики 

постсоціалістичних країн в умовах 

глобалізації світо-вої економіки 

(приклад України).Матеріали 

конференції.Київ:КНУ ім.Т.Шевченка, 

Ін-т міжна-родних відносин.–1999.– 

С.28-30 

Біленко Ю.І Дослідження проблем 

вибору та формування оптимальної 

траєкторії економічного розвитку 

держав в умовах фінансово-

торговельної відкритості // Вісник 

Львівського університету / Серія 

Міжнародні відносини. – 2017. – Вип. 

41. –  С. 250-270 

Біленко Ю.І Механізми ендогенного 

економічного зростання держав та 

Аналіз країн ЦСЄ за рівнем 
торговельної відкритості та її впливу 

на  приватне та державне 

споживання, інвестиції, експорт та 

імпорт. 
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соціалістичною економікою 

було ключовим принципом 

адміністративно-планового 

управління. Процеси 

трансформації соціалістичних 

економік розпочались з 

процесу їх відкриття для 
зовнішньої торгівлі з 

розвинутими країнами,  

лібералізації конвертації 

національної валюти за 

операціями рахунку поточних 

операцій. 

 

можливості для України / Ю.І. Біленко 

// Вісник Львівського університету / 

Серія Міжнародні відносини. – 2017. – 

Вип. 43. –  С. 245-256 

 Bilenko Yuriy Exchange Rate, Trade,  

FDI And Growth In Ukrainian 

Economy/Y.Bilenko// Міжнародні 

відносини Серія „Економічні науки”.–

2018.– Вип.. 16.– С.62-64 
 

 Експортоорієнтовані 

моделі економічного 

розвитку держав. 

Аналіз сутності 

експортоорієнтованої моделі 

економічного розвитку, 

визначення закономірностей її 

функціонування.  

 Представлено зарубіжний 

досвід експортоорієнтованого 

розвитку та ідентифікувати 

основні механізми його 

стимулювання;  
-розкрито причинно-

наслідковий зв’язок між 

експортною експансією та 

економічним зростанням 

країни, обґрунтувано переваги 

експортоорієнтованої моделі. 

Розкрито вплив промислової 

політики на експортну 

орієнтацію економіки. 

 

лекція Harrison A., 

Rodriguez-Clare A. 

Trade, Foreign 

Investment and 

Industrial Policy for 

Developing 

Countries, Handbook  

of Developments 

Economics Vol. 5, 

Editors D. Rodrik 

and M. Rosenzweig, 

Elsevier B.V., 2010, 

p. 4040-4198 

Bilenko Yuriy, Oleksandra Yaremchuk 

Export-oriented strategies of Newly 

Industrialized Countries in catching up 

with Western civilization // До зіткнення 

цивілізацій? Парадигми міжнародних 

відносин на зламі ХХ і ХХІ століття / За 

редакцією  К.Б. Сигідус, О.І.Яремчук, 

Р.Б. Кордонський .– Львів: ПАІС, 

2015.– с.25-36  

Біленко Ю.І., Яремчук О.І.  

Експортоорієнтовані стратегії нових 

індустріальних країн // Вісник 

Львівського університету / Серія 

Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 

36. Частина 1. –  С. 23-34 

Біленко Ю.І. Еволюція парадигм 

економічного розвитку та інвестиції в 

основний капітал : International 

Scientific Conference “Modern 

Transformation of Economics and 

Розробити економетричні моделі 

щодо факторів впливу на зростання 

експорту на основі сучасних моделей 

міжнародної торгівлі П. Кругмана та 

теорій ендогенного економічного 

зростання. 
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Management in the Era of Globalization”: 

Conference Proceedings / January 29, 

2016. Klaipeda: Baltija Publishing.– P.30-

33  

Біленко Ю.І. Експортні стратегії та 

промислова політика України // 

Актуальні проблеми та перспективи 

розвитку зовнішньоекономічної 
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 Формування „ланцюгів 

вартості” в сучасних 

експортно-імпортних 

операціях. 

Розглядаються сучасні 

тенденції у розвитку структури 

експорту у різних регіонах 

світу. Побудова ланцюгів 

вартості між німецькими 

компаніями та 

східноєвропейськими 
підприємствами. 

Визначаються ризики та 

переваги такої спеціалізації та 

кооперації для економіки 

країни. 
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 Інституційне середовище 

та формування 

порівняльної переваги в 

економіці країни. 

Внутрішні інститути можуть 

мати глибокий вплив на 

міжнародну торгівлю. У цій 

лекції розглядається 

теоретичні та емпіричні 

основи цього процесу. 

Особлива увага приділяється 

установам щодо заключення 

контрактів та порівняльній 

перевазі, де основна частина 

досліджень була зосереджена. 

Ми також розглядаємо 

зворотну причинно-наслідкову 

зв’язок, що працює від 

порівняльної переваги до 

вітчизняних інститутів.  
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Визначити впливи інституційного 
середовища в країнах Центральної та 

Східної Європи на технологічну 
структуру екс плоту та імпорту 
країни. 
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