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1. Опис навчальної дисципліни 

Частка аудиторного навчального часу студента у процентному вимірі:  

для денної форми здобуття освіти – 45;  

для заочної форми здобуття освіти – 12. 

 

2. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни «Економіка 

підприємства» 

  Предметом вивчення навчальної дисципліни: система міжнародних 

економічних відносин, що складається між національними економіками країн світу 

в умовах інтернаціоналізації та глобалізації. 

Основна мета навчальної дисципліни: сформувати систему теоретичних 

знань, вмінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів 

та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин. 

2.2. Завдання навчальної дисципліни 

2.2. Завдання навчальної дисципліни 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів вищої 

освіти необхідних компетентностей. 

Загальні компетентності.  

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, ЗК3; 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, ЗК4; 

Найменування показників Всього годин 

Денна форма 

здобуття 

освіти 

Заочна форма 

здобуття 

освіти 

Кількість кредитів/годин 4,0 / 120 4,0 / 120 

Усього годин аудиторної роботи 54 14 

в т. ч.:   

лекційні заняття, год. 18 6 

практичні заняття, год. 36 8 

лабораторні заняття, год   

семінарські заняття, год   

Усього годин самостійної роботи 66 106 

Форма контролю Залік Залік 
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здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, ЗК5; 

 здатність бути критичним і самокритичним, ЗК10. 

Фахові компетентності.  

здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 

функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному 

рівнях, СК1; 

здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати, 

СК4; 

розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх 

інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави,  СК5; 

 здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 

методичного інструментарію, СК11. 

 2.3. Програмні результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен 

бути здатним продемонструвати такі результати навчання:  

знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові 

концепції мікро- та макроекономіки, Р3. 

використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної 

діяльності, Р6. 

усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави, Р 9. 

застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань 

та змістовно інтерпретувати отримані результати, Р12. 

показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, 

самокритичне мислення, Р23. 
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3.Структура навчальної дисципліни 

3.1. Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма здобуття 

освіти (ДФЗО) 

заочна форма здобуття 

освіти (ЗФЗО) 

Усього 
у тому числі Усьо-

го 

у тому числі 

л п лаб інд с.р л п лаб інд с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Інтернаціоналізація економічного 

розвитку і виникнення міжнародної 

економіки  
8 2 4   2 8 2 2   4 

Тема 2. Загальнометодологічні підходи до 

аналізу в міжнародній економіці  
8 2 4   2 8     8 

Тема 3. Світове господарство - сфера дії 

міжнародних економічних відносин  
8 2 4   2 8     8 

Тема 4. Механізм регулювання 

міжнародних економічних взаємовідносин  
8 2 4   2 8 2 2   4 

Тема 5. Національні системи регулювання 

міжнародних економічних відносин  
8 2 4   2 8 2 4   2 

Тема 6 Глобалізація та економічний 

розвиток 
8 2 4   2 8     8 

Тема 7. Міжнародна торгівля  8 2 4   2 8     8 

Тема 8.Міжнародні валютно- фінансові 

відносини  
10 2 4   4 10     10 

Тема 9. Міжнародні капіталовкладення  6      6     6 

Тема 10. Міжнародна міграція робочої 

сили 
6      6     6 

Тема 11. Міжнародний трансфер 

технологій 
8 2 4   2 8     8 

Тема 12. Міжнародна економічна 

інтеграція 
6     6 6     6 

Інші види самостійної роботи 28     28 28     28 

Усього годин 120 18 36   66 120 6 8   106 

 

 

3.2. Загальні і спеціальні (фахові) компетентності та програмні результати 

навчання, що забезпечуються вивченням окремих тем 

Теми Шифри компетентностей, 

якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти ЗК 

Шифри програмних 

результатів навчання 

здобувача вищої 

освіти ПРН 

Тема 1. Інтернаціоналізація 

економічного розвитку і 

виникнення міжнародної 

економіки  

ЗК3; ЗК5; ЗК10; 

СК1; СК4; СК11 

Р3 
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Тема 2. Загальнометодологічні 

підходи до аналізу в 

міжнародній економіці  

 

ЗК4; ЗК5; ЗК10;  

СК1; СК4; СК5; СК11 Р3; Р6; Р9; Р12; Р23 

Тема 3. Світове господарство - 

сфера дії міжнародних 

економічних відносин  

ЗК3; ЗК5; ЗК10; 

СК1; СК4; СК5; СК11 

Р3; Р6; Р9; Р12; Р23 

Тема 4. Механізм регулювання 

міжнародних економічних 

взаємовідносин  

ЗК3; ЗК4; ЗК5; ЗК10; 

СК1; СК4; СК5; СК11 

Р3; Р6; Р12 

Тема 5. Національні системи 

регулювання міжнародних 

економічних відносин  

ЗК4; ЗК5; ЗК10; ЗК10; 

СК1; СК4; СК5; СК11 

Р3; Р6; Р12 

Тема 6. Глобалізація та 

економічний розвиток 

ЗК3; ЗК5; ЗК10; 

СК1; СК4; СК5 

Р23; Р12 

Тема 7. Міжнародна торгівля  
ЗК4; ЗК5; ЗК10; 

СК1; СК4 

Р23; Р12 

Тема 8.Міжнародні валютно- 

фінансові відносини  

ЗК3; ЗК5; ЗК10; 

СК1; СК4; СК5; СК11 

Р6; Р12 

Тема 9. Міжнародні 

капіталовкладення  

ЗК4; ЗК5; ЗК10; 

СК1; СК5; СК11 

Р23; Р6; Р12 

Тема 10. Міжнародна міграція 

робочої сили 

ЗК5; ЗК10; 

СК1 

Р9; Р6; Р12 

Тема 11. Міжнародний трансфер 

технологій 

ЗК3; ЗК4; ЗК5; ЗК10; 

СК1 

Р9; Р12;  Р23 

Тема 12. Міжнародна 

економічна інтеграція 

ЗК3; ЗК5; ЗК10; СК1; 

СК4; СК5; СК11 

Р6; Р12; Р23 
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3.3. Лекційні заняття 

№ 

з/п 
Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою 

Кількість 

годин 

ДФЗО ЗФЗ

О 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Інтернаціоналізація економічного розвитку і 

виникнення міжнародної економіки  

Сутність та структура курсу "Міжнародна економіка" 

(МЕ). МЕ як економічна категорія, її місце серед інших 

явищ суспільного буття. Національні та інтернаціональні 

аспекти функціонування МЕ. Поняття МЕ, її генезис. 

Загальна характеристика етапів формування міжнародної 

економіки. Провідні теорії МЕ (меркантилізм, 

протекціонізм, "вільної торгівлі, марксистські, 

кейнсіанські, неоконсервативні, неоліберальні теорії).  

2 2 

2 Тема 2. Загальнометодологічні підходи до аналізу в 

міжнародній економіці  

Міжнародний поділ праці як об'єктивне явище 

господарського життя. Сутність та основні форми 

міжнародного поділу праці. Міжнародний поділ праці як 

основа формування, розвитку та диференціації 

міжнародних економічних відносин. Основні теорії 

міжнародного поділу праці (абсолютних переваг 

А.Сміта, порівняльних переваг Д.Рикардо, суспільного 

поділу праці К. Маркса, моделі Хекшера-Оліна, 

неотехнологічні моделі, еклектична модель Д.Данінга 

тощо).  

2  

3 Тема 3. Світове господарство - сфера дії міжнародних 

економічних відносин  

Сутність економічної категорії "світове господарство". 

Структура та загальні закономірності розвитку, основні 

етапи формування світового господарства. Міжнародні 

економічні відносини в системі світогосподарських 

процесів. Україна в структурі загальносвітового та 

євразійського господарського простору. Міжнародні 

економічні відносини як головний інструмент 

глобалізації економічних процесів. Національні та 

інтернаціональні фактори включення України в ці 

процеси.  

2  
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4 Тема 4. Механізм регулювання міжнародних 

економічних відносин  

Інтернаціоналізація господарського життя як об'єктивна 

передумова необхідності регулювання сукупності 

міжнародних економічних відносин. Глобальні, 

регіональні, лібералізаційні та інші концепції 

регулювання МЕВ. Можливості та межі функціонування 

міжнародного механізму регулювання економічного 

співробітництва.  

2   2 

5 Тема 5. Національні системи регулювання 

міжнародних економічних відносин  

Держава - центральний суб'єкт регулювання 

міжнародних економічних відносин. Об'єктивні причини 

втручання та функції держави в цій. сфері. Національна 

зовнішньоекономічна політика, її інструменти та моделі 

(США, Японія, країни ЄС, нові індустріальні держави). 

Види зовнішньоекономічної стратегії (експортної 

експансії, імпортозаміщення, селективний розвиток, 

збалансований ріст тощо).  

2   2 

6 Тема 6. Глобалізація та економічний розвиток  

Основні футурологічні концепції розвитку світового 

господарства. Прогнози розвитку світового господарства 

та системи міжнародних економічних відносин на 

середньотермінову та довгострокову перспективу. 

Концептуальні оцінки Римського клубу (Д.Медоус, 

Я.Тінберген та інші). Прогнози руху основних видів 

ресурсів. Зміни у співвідношенні основних секторів 

світової економіки. Проблеми вирівнювання рівнів 

розвитку окремих країн та регіонів.   

2  

7 Тема 7. Міжнародна торгівля  

Міжнародна торгівля в системі міжнародних 

економічних відносин: торгівля товарами, послугами, 

науково-технічними розробками тощо. Торгівля 

товарами як провідна форма міжнародної торгівлі. 

Міжнародна торгівля та світовий ринок: методологічні та 

практичні аспекти взаємодії двох категорій. Види 

світових ринків: географічна та галузева диференціація. 

Головні фактори зростання міжнародного товарообороту 

на сучасному етапі.  Експорт, імпорт, реекспорт. Основні 

види зовнішньоторговельних операцій. Бартер, 

компенсаційні угоди, зустрічна торгівля. Торговельний 

баланс.  

2  
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8 Тема 8. Міжнародні валютно-фінансові відносини  

Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини в 

системі міжнародних економічних відносин. Міжнародна 

валютна система: сутність, структура, тенденції 

розвитку. Основні платіжні засоби. Конвертованість 

національних валют: класифікація валют за цією 

ознакою. Форми міжнародних розрахунків. Міжнародні 

валютні ринки.  Міжнародні валютні системи. Паризька 

та Генуезька валютні системи. Бреттонвудська та 

Ямайська валютні системи. Валютно-фінансова система 

ЄС. Платіжний баланс. Проблеми міжнародної валютної 

ліквідності.   

2 0 

9 Тема 11. Міжнародний трансфер технологій  

Науково-технічна революція та її вплив на розвиток 

міжнародних економічних відносин. Структура, форми 

та регіональні напрямки міжнародних науково-технічних 

зв'язків. Ліцензії, "ноу-хау", проектні, консультаційні та 

інжинірингові послуги в системі міжнародних 

економічних відносин. Основні форми розвитку 

міжнародної науково-технічної кооперації. 

Інтернаціональні науково-технічні програми. Вплив 

економічної інтеграції на міжнародну кооперацію в сфері 

науки та техніки (програми ЄС). Програми технічної 

допомоги Україні та іншим країнам.  

2  

Усього годин 36 4 

 

 

3.4. Практичні  (семінарські) заняття 

 

№ 

з/п Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою 

Кількість 

годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Інтернаціоналізація економічного розвитку і 

виникнення міжнародної економіки 

 Процес зародження МЕ в рабовласницькому та феодальному 

суспільствах. Генезис участі Київської Русі в міжнародній 

торгівлі. Формування світового ринку в період капіталізму.  

4 2 
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2 Тема 2. Загальнометодологічні підходи до аналізу в 

міжнародній економіці  

Взаємозв’язок міжнародного поділу та міжнародної 

кооперації праці та виробництва. Міжнародний поділ праці як 

основа інтеграційних процесів в світовій економіці.  

4  

3 Тема 3. Світове господарство - сфера дії міжнародних 

економічних відносин 

Взаємозалежність як характерна риса сучасного 

світогосподарського розвитку. Роль МЕВ в посиленні 

взаємозалежності національних економік. Внутрішні та 

зовнішні фактори приєднання України до системи світової 

економічної взаємозалежності.  

4  

4 Тема 4. Механізм регулювання міжнародних економічних 

відносин  

Принципи, методи та інструменти регулювання МЕВ. 

Інституціонально- правові структури в механізмі 

регулювання. Національні, регіональні та міжнародні 

підсистеми регулювання МЕВ. Класифікаційна структура 

суб'єктів регулювання цих відносин (фірми та інші суб'єкти 

господарської діяльності, держави, органи інтеграційних 

угрупувань, міжнародні організації тощо). 

4 2 

5 Тема 5. Національні системи регулювання міжнародних 

економічних відносин 

Механізм державної зовнішньоекономічної політики. 

Використання митних тарифів, податків, квотування та 

ліцензування, експортних субсидій та інших форм 

державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Інституціональні та економіко-правові засади 

зовнішньоекономічної політики України.  

4   4 

6 Тема 6. Глобалізація та економічний розвиток  

Проблеми вирівнювання рівнів розвитку окремих країн та 

регіонів. Регіональні зміщення центрів ваги світового 

господарства. Прогнози співвідношення основних форм 

міжнародних економічних відносин та їх внутрішньої 

структури (зовнішньої торгівлі, валютно-фінансових, 

науково-технічних зв'язків тощо). 

4 4 

7 Тема 7. Міжнародна торгівля  

Закономірності ціноутворення на світовому ринку. 

Інтернаціональна вартість та світова ціна. Особливості 

ціноутворення на світовому ринку в сучасних умовах. Види 

цін світової торгівлі (довідкові, біржові, контрактні, торгів 

тощо).  

4  
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8 Тема 8. Міжнародні валютно-фінансові відносини 

Міжнародні валютні системи. Паризька та Генуезька 

валютні системи. Бреттонвудська та Ямайська валютні 

системи. Валютно-фінансова система ЄС. Платіжний баланс. 

Проблеми міжнародної валютної ліквідності. Сутність, 

функції та види міжнародних кредитів. Міжнародний ринок 

позичкового капіталу. Вартість валюти і міжнародного 

кредиту. Участь України в міжнародних валютно-

фінансових відносинах. Особливості використання гривні. 

4  

8 Тема 11. Міжнародний трансфер технологій  

Основні форми розвитку міжнародної науково-технічної 

кооперації. Інтернаціональні науково-технічні програми. 

Вплив економічної інтеграції на міжнародну кооперацію в 

сфері науки та техніки (програми ЄС). Програми технічної 

допомоги Україні та іншим країнам.  

4  

Усього годин 36 8 

 

 

3.5. Самостійна робота 

№ 

з/п Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою 

Кількість 

годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Інтернаціоналізація економічного розвитку і 

виникнення міжнародної економіки 

 Ринкова та командно- адміністративна моделі розвитку МЕ. 

Особливості включення суверенної України в систему сучасних 

міжнародних економічних зав’язків.  

2 4 

 

2 

Тема 2. Загальнометодологічні підходи до аналізу в 

міжнародній економіці  

Форми та види міжнародної спеціалізації та кооперування 

виробництва. Міжнародна спеціалізація країн та регіонів. 

Економічна ефективність міжнародного поділу праці. 

Передумови та особливості участі України в міжнародному 

поділі праці.  

2 8 

3 Тема 3. Світове господарство - сфера дії міжнародних 

економічних відносин  

Глобальні виклики світової економіки: енергетичні, екологічні 

та демографічні проблеми, наслідки НТР, розвитку ВПК. Місце 

МЕВ в загостренні та вирішенні цих проблем. Перспективи 

участі України в розв'язанні глобальних проблем світової 

економіки.  

2 8 
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4 Тема 4. Механізм регулювання міжнародних економічних 

взаємовідносин  

Критерії ефективності регулювання МЕВ (оптимізація 

використання ресурсів, забезпечення економічного зростання, 

збільшення міжнародного обміну, підвищення життєвого рівня 

населення, економічна безпека). Концептуальні основи 

використання Україною механізму регулювання МЕВ. 

2 4 

5 Тема 5. Національні системи регулювання міжнародних 

економічних відносин  

Підприємство як основний суб'єкт зовнішньоекономічної 

діяльності. Економіко-правові засади відносин українських 

підприємницьких структур із світовим ринком. Підприємства з 

іноземними інвестиціями, промислово- фінансові групи; статус 

іноземних суб'єктів господарської діяльності. Спеціальні 

(вільні) економічні зони в Україні.  

2 2 

6 Тема 6 Глобалізація та економічний розвиток 

Прогнози співвідношення основних форм міжнародних 

економічних відносин та їх внутрішньої структури (зовнішньої 

торгівлі, валютно-фінансових, науково-технічних зв'язків 

тощо). Варіанти включенню національної економіки України в 

світове господарство та систему міжнародних економічних 

відносин в середньостроковій та довгостроковій перспективі.  

2 8 

7 Тема 7. Міжнародна торгівля  

Види цін світової торгівлі (довідкові, біржові, контрактні, 

торгів тощо). Динаміка та структура зовнішньої торгівлі 

України. Особливості торгівлі з країнами Європейського 

Союзу, інших континентів. Характерні риси участі в зовнішній 

торгівлі окремих регіонів України.  

2 8 

8 Тема 8.Міжнародні валютно- фінансові відносини 

 Вартість валюти і міжнародного кредиту. Участь України в 

міжнародних валютно-фінансових відносинах. Особливості 

використання гривні.  Платіжний баланс України. Джерела, 

структура та призначення іноземних кредитів, що одержує 

Україна.  

4 10 

9 Тема 9. Міжнародні капіталовкладення. 

 Аналіз стану та тенденцій в залученні іноземного капіталу в 

Україні. Обсяги, структура та регіональний розподіл. 

Перешколди, що стоять на заваді збільшення іноземного 

капіталовкладення в національну економіку. Менеджмент 

світової глобальної економіки  

6 6 
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10 Тема 10. Міжнародна міграція робочої сили 

Соціально-економічні та політичні наслідки трудової міграції, її 

вплив на розвиток країн еміграції та імміграції. Діяльність 

ООН, МОП та інших міжнародних організацій в сфері міграції 

робочої сили. Місце України в регіональних та світових 

міграційних процесах.  

6 

 

 

6 

11 Тема 11. Міжнародний трансфер технологій. 

Місце України в міжнародних науково-технічних зв'язках. 

Національний науково-технічний потенціал та перспективи 

його включення до міжнародної науково-технічної кооперації.  

2 8 

12 Тема 12.  Міжнародна економічна інтеграція. 

 Формування північноамериканського господарського 

комплексу (НАФТА). Інші інтеграційні угрупування (ЦЕФТА, 

ЧЕС, АСЕАН, південноамериканські та африканські економічні 

блоки). Особливості зовнішньоекономічної політики України 

по відношенню до цих угрупувань.  

6 6 

Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів 28 28 

Усього годин 66 106 

 

4. Індивідуальні завдання 

 

Теми індивідуальних завдань (рефератів, описових робіт):  

1. Особливості розвитку міжнародної економіки в сучасних умовах. 

2.  Теоретичні концепції міжнародної економічної інтеграції. 

3.  Управління міжнародною комунікаційною політикою підприємства. 

4. Управління ціновою конкурентоспроможністю підприємства 

назовнішніх ринках. 

5. Контрактні і коопераційні угоди у міжнародному бізнесі. 

6. Стратегія і організація виробничої діяльності філіалів іноземних 

корпорацій в Україні. 

7. Розвиток спільних підприємств в економіці України. 

8. Тарифне регулювання міжнародної торгівлі. 

9. Сутність та еволюція міжнародних валютних відносин. 

10. Розвиток міжнародної міграції робочої сили в Україні. 

11. Передумови розвитку сфери міжнародних послуг в Україні. 

12. Участь України в міжнародних торговельних відносинах. Конкурентні 

переваги України на світовому ринку. 

13. Особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності в умовах 

14. Формування системи міжнародного фінансового менеджменту. 

15. Проектування і адаптація організаційних структур управління 
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глобалізації.  

16. Розвиток системи банківського обслуговування міжнародної 

діяльності підприємств. 

17. Створення і особливості функціонування вільних економічних зон в 

Україні. 

18. Проблеми та перспективи транснаціоналізації українських 

підприємств. 

19. Організація та особливості зустрічної торгівлі. 

20. Форми і особливості міжнародної інвестиційної діяльності. 

21. Міжнародні розрахунки і фактори, що впливають на їх 

розвитокдіяльності. 

22. Організація та управління експортно-імпортними операціями. 

23. Передумови та шляхи інтеграції України у світогосподарську систему. 

24. Створення та функціонування міжнародних валютно-фінансових 

інститутів. 

25. Створення та функціонування регіональних валютно-фінансових 

інститутів. 

26. Особливості розвитку Європейської економічної інтеграції 

27. Особливості розвитку інтеграційних процесів у Північній та 

Латинській Америці. 

5. Методи навчання 

Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: 

інформаційно-ілюстративний, метод проблемного викладу, розв’язування задач та 

ситуаційних завдань, тестування, виступ з рефератом, а також методи 

інтерактивного навчання (ділові ігри, круглі столи тощо).   

 

6. Методи контролю 

 

Форми проведення поточної перевірки протягом семестру: 

усне опитування; 

письмове фронтальне опитування; 

експрес-контроль (тестовий); 

перевірки виконання самостійної роботи та індивідуальних завдань 

. 
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7. Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

Поточний контроль студентів за денною формою навчання проводиться у 

формі усного опитування та письмового експрес-контролю на практичних 

заняттях, виступів студентів при обговоренні питань на семінарських заняттях, 

комп’ютерного тестування.  

Таблиця 7.1 

Критерії поточного оцінювання знань студентів 

Оцінка Критерії оцінювання 

1 2 

5 ("відмінно") 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних 

виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних/розрахункових завдань, використовуючи при 

цьому нормативну, обов’язкову та додаткову літературу. 

Правильно вирішує усі завдання. Студент здатен виділяти 

суттєві ознаки вивченого за допомогою операцій синтезу, 

аналізу, виявляти причинно- наслідкові зв’язки, формувати 

висновки і узагальнення, вільно оперувати фактами і 

відомостями. 

4 ("добре") 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому нормативну та обов’язкову 

літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 

Правильно вирішив більшість розрахункових/тестових 

завдань. Студент здатен виділяти суттєві ознаки вивченого 

за допомогою операцій синтезу, аналізу, виявляти 

причинно- наслідкові зв’язки, у яких можуть бути окремі 

несуттєві помилки, формувати висновки і узагальнення, 

вільно оперувати фактами та відомостями. 

3 ("задовільно") 

В цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових 

розрахунків, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому 

окремі суттєві неточності та помилки. 
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2 ("незадовільно") 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів та 

письмових розрахунків, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи 

при цьому суттєві неточності, правильно вирішив окремі 

розрахункові/тестові завдання. Безсистемне відділення 

випадкових ознак вивченого; невміння робити найпростіші 

операції аналізу і синтезу; робити узагальнення, висновки. 

Підсумкове семестрове оцінювання здійснюється за 100 – бальною шкалою, 

національною шкалою (зараховано, незараховано) та шкалою ЕCTS. 

 

Таблиця 7.2 

Шкали оцінювання успішності студентів 

100 – бальна шкала Національна шкала Шкала ЕCTS 

90 - 100 

Зараховано 

A 

82 - 89 B 

74 - 81 C 

64 - 73 D 

60 - 63 E 

35 – 59 

Незараховано з можливістю 

повторного складання 

заліку 

FX 

0 - 34 

Незараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

F 

 

Максимальна кількість балів за засвоєння дисципліни протягом семестру 

становить 100. Для переведення середнього балу поточного контролю у підсумкову 

семестрову оцінку за 100 – бальною шкалою використовується формула: 

,
5

100СБПКх
ПCО =

 

де ПСО – оцінка підсумкового семестрового контролю за 100 – бальною 

шкалою; 

СБПК – середній бал поточного оцінювання за чотирибальною шкалою. 

За підсумками семестрового контролю в залікову відомість студентові у 



17 

 

графі «за національною шкалою» виставляється оцінка 

«зараховано/незараховано». 

Присутність студента при виставленні підсумкової оцінки не обов'язкова, 

якщо ним виконані усі передбачені види робіт. 
Розподіл максимальних 100 балів для підсумкового семестрового 

оцінювання студентів, що навчаються за заочною формою здійснюється 

наступним чином: 

за результатами поточного оцінювання – 30 балів; 

 за результатами виконання тематичної самостійної роботи у міжсесійний 

період – 70 балів. 

Для переведення середнього балу поточного контролю за чотирибальною 

шкалою у оцінку за 30 – бальною шкалою використовується формула: 

 

,
5

30СБПКх
ПО =

 
 

      де ПО -  результати поточного оцінювання за 30 – бальною шкалою; 

           СБПК - середній бал поточного оцінювання за чотирибальною 

шкалою. 
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економіки та менеджменту. ЛНУВМБТ, 2021.  56 с. 
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