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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Всього годин 

Денна форма 

здобуття 

освіти 

Заочна форма 

здобуття 

освіти 

Кількість кредитів/годин 5,0 / 150 5,0 / 150 

Усього годин аудиторної роботи 72 18 

в т. ч.:   

лекційні заняття, год. 36 8 

практичні заняття, год. 36 10 

лабораторні заняття, год   

семінарські заняття, год   

Усього годин самостійної роботи 78 132 

Форма контролю Екзамен Екзамен 

Частка аудиторного навчального часу студента у процентному вимірі:  

для денної форми здобуття освіти – 48;  

для заочної форми здобуття освіти – 12. 

 

 

2. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни   

  Предметом вивчення навчальної дисципліни є система міжнародних 

економічних відносин, що складається 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 

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; 

здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, ЗК5; 
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 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) 

Усьо-

го 

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 2   4 8 2 2   4 

Тема 2. Загальнометодологічні 

підходи до аналізу в міжнародній 

економіці  

8 2 2   4 8     8 

Тема 3. Світове господарство - сфера 

дії міжнародних економічних 

відносин  

8 2 2   4 8     8 

Тема 4. Механізм регулювання 

міжнародних економічних 

взаємовідносин  

10 4 4   2 10 2 2   6 

Тема 5. Національні системи 

регулювання міжнародних  

економічних відносин  
10 4 4   2 10     10 

Тема 6. 

Глобалізація та економічний розвиток 
10 4 4   2 10 2 4   4 

Тема 7. Міжнародна торгівля  10 4 4   2 10     10 

Тема 8.Міжнародні валютно- 

фінансові відносини  
10 4 4   2 10     10 

Тема 9. Міжнародні 

капіталовкладення  
8 2 2   4 8     8 

Тема 10. Міжнародна міграція 

робочої сили 
10 2 2   6 10 2 2   6 

Тема 11. Міжнародний трансфер 

технологій 
12 2 2   8 12     12 

Тема 12. Міжнародна економічна 

інтеграція 
12 4 4   4 12     12 

Інші види самостійної роботи 34     34 34     34 

Усього годин 150 36 36   78 150 8 10   132 
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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 

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 ЗФЗО 

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  

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  

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  
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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  

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.   

4 2 

9 Тема 9. Міжнародні капіталовкладення  

Вивіз капіталу як форма МЕВ, причини його вивезення. 

Необхідність та можливість зарубіжного 

капіталовкладення. Особливості вивезення капіталу. 

Сутність і форми міжнародного руху капіталу. Географія 

і масштаби міжнародного руху капіталу. Наслідки 

міграції капіталів для країн-експортерів та країн-

імпортерів. Основні форми залучення іноземного 

капіталу. Сутність та типи ТНК. Вільні економічні зони.  

2  
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10 Тема 10. Міжнародна міграція робочої сили  

Міжнародна трудова міграція та світовий ринок робочої 

сили. Форми міграції робочої сили. Відмінність сучасних 

міграційних процесів від міжнародної міграції робочої 

сили до середини XX століття. Роль НТР в посиленні 

міграції кваліфікованих кадрів. Вплив економічної 

інтеграції на інтернаціоналізацію ринку праці. Основні 

міжнародні ринки та потоки міграції робочої сили. 

Транснаціональне регулювання ринку робочої сили.  

2  

11 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  

12 Тема 12 Міжнародна економічна інтеграція  

Поняття міжнародної економічної інтеграції. Етапи 

розвитку міжнародної економічної інтеграції. Форми 

міжнародної економічної інтеграції - зона вільної 

торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічне 

співтовариство. Регіональні економічні організації як 

прояв інтеграційних процесів. Теорії інтеграції та 

регіональних економічних організацій (Я. Тінберген, Б. 

Баласса, А. Рагман тощо).  

4  

Усього годин 36 4 
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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.  

2 2 

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.  

2  

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.  

2  

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). 

2 2 
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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.  

2  

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). 

2 6 

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).  

2  

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. 

2  

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 

2  

10 Тема 10. Міжнародна міграція робочої сили 

Діяльність ООН, МОП та інших міжнародних організацій 

в сфері міграції робочої сили 

2 2 
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11 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.  

2  

12 Тема 12 Міжнародна економічна інтеграція 

Дві моделі функціонування інтеграційних об'єднань в 

Європі - Європейські економічні співтовариства (ЄЕС) та 

Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). Етапи 

розвитку, структура та функції ЄЕС. Маастрихтські угоди 

та заміна ЄЕС Європейським Союзом (ЄС). Проблеми 

співробітництва ЄС з Україною (угода про зону вільної 

торгівлі), перспективи розвитку взаємних економічних 

зв'язків.  

2  

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.  

4 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.  

4 6 
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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.  

4 4 

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. 

4 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.  

4 4 

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.  

4 4 

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.  

4 4 
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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 4 

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  

4 6 

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.  

4 

 

 

4 

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.  

4 4 

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.  

4 4 

Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів 34 34 

Усього годин 78 132 

 

 

 

 

4. Індивідуальні завдання 

 

Теми індивідуальних завдань (рефератів, описових робіт): 

1. Особливості розвитку міжнародної економіки в сучасних умовах. 

2.  Теоретичні концепції міжнародної економічної інтеграції. 
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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 

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. Управління ризиками при здійсненні зовнішньоекономічної 

22. Міжнародні розрахунки і фактори, що впливають на їх розвиток 

діяльності. 

23. Організація та управління експортно-імпортними операціями. 

24. Передумови та шляхи інтеграції України у світогосподарську систему. 

25. Створення та функціонування міжнародних валютно-фінансових 

інститутів. 

26. Створення та функціонування регіональних валютно-фінансових 

інститутів. 

27. Особливості розвитку Європейської економічної інтеграції 

28. Особливості розвитку інтеграційних процесів у Північній та 

Латинській Америці. 
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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. 

 

7. Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

 

7.1. Денна форма навчання 

 

Оцінювання здійснюється за 100–бальною шкалою, національною 4–бальною 

шкалою та шкалою ЕCTS. 

  

 

 Таблиця 1 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А Відмінно 

82-89 В 
Добре 

74-81 С 

64-73 D 
Задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Поточний контроль полягає в оцінюванні рівня підготовленості студентів до 

виконання конкретних робіт, повноти та якості засвоєння навчального матеріалу та 

виконання індивідуальних завдань відповідно до робочої програми навчальної 

дисципліни. Поточний контроль проводиться за кожною вивченою темою шляхом 

усного чи письмового опитування. Результати поточного контролю оцінюються за 

чотирибальною шкалою. 

«Відмінно» - оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких навчальний 

матеріал відтворюється в повному обсязі, відповідь правильна, обґрунтована, 

логічна, містить аналіз і систематизацію, зроблені аргументовані висновки. 

Студент показує глибоке оволодіння лекційним матеріалом, здатний висловити 

власне ставлення до альтернативних міркувань з конкретної проблеми, проявляє 

вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал. Практичне завдання 

виконане правильно, як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно 

розробленим алгоритмом. 

«Добре» - оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких відтворюється 

значна частина навчального матеріалу. Студент виявляє знання і розуміння 

основних положень з навчальної дисципліни, певною мірою може аналізувати 

матеріал, порівнювати та робити висновки. Студент висвітлює питання повно, 

висвітлення їх завершене висновками, виявлене уміння аналізувати факти й події, 

а також виконувати навчальні завдання. У відповідях допущені несуттєві помилки, 

в усних відповідях – неточності, деякі незначні помилки, має місце недостатня 

аргументованість при викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення слухача 

до фактів. 

«Задовільно» - оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких 

відтворюються основні положення навчального матеріалу на рівні 

запам'ятовування без достатнього розуміння; студент у цілому оволодів суттю 

питань з даної теми, виявляє знання лекційного матеріалу, навчальної літератури, 

намагається аналізувати факти й події, робити висновки. Студент дає неповні 

відповіді на запитання, припускається грубих помилок при висвітленні 

теоретичного матеріалу. У практичних завданнях припущені несуттєві помилки. 

«Незадовільно» - оцінюється завдання, що не виконане, або містить відповіді 

на рівні елементарного відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, фрагментів 

навчального матеріалу. Студент виявив неспроможність висвітлити питання чи 

питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими помилками, відсутнє 

розуміння основної суті питань, У відповідях та практичному завданні припущені 

суттєві помилки. 

Результати екзаменаційного контролю оцінюються за 50 – бальною шкалою. 

Підсумкове оцінювання за результатами вивчення дисципліни здійснюється за 100 

бальною шкалою з урахуванням результатів поточного та екзаменаційного 

контролю. При цьому максимально 50 балів студент може отримати за 

результатами поточного оцінювання та 50 балів – за результатами складання 

екзамену. Для переведення результатів поточного контролю за чотирибальною 
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шкалою у 50 – бальну шкалу використовується така формула: 

  

де ПК – результати поточного контролю за 50 – бальною шкалою; 

    САЗ - середнє арифметичне значення усіх отриманих студентом оцінок під 

час поточного контролю за чотирибальною шкалою. 

Результати поточного контролю можуть бути змінені за рахунок 

заохочувальних балів: студентам, які не мають пропусків занять протягом семестру 

додається 2 бали;  за участь в університетських студентських олімпіадах, наукових 

конференціях додається 2 бали, за участь у таких же заходах на на регіональному 

чи загальнодержавному рівні додається 5 балів;  за інші види навчально-дослідної 

роботи бали додаються за рішенням кафедри.  

 

7.2. Заочна форма навчання 

Підсумкове оцінювання результатів вивчення дисципліни здобувачами 

вищої освіти за заочною формою навчання здійснюється за 100 бальною шкалою з 

урахуванням результатів поточного контролю, екзаменаційного контролю та 

виконання індивідуального завдання у міжсесійному періоді. При цьому 

максимально 30 балів студент може отримати за результатами поточного 

оцінювання, 50 балів – за результатами складання екзамену, 20 балів – за виконання 

індивідуального завдання у міжсесійному періоді. Для переведення результатів 

поточного контролю за чотирибальною шкалою у 30 – бальну шкалу 

використовується така формула: 

 

ПК =
30 САЗ

50
 

 

8. Навчально-методичне забезпечення 

 

1. Липчук В.В. Міжнародна економіка: методичні рекомендації для 

проведення семінарських, лабораторно-практичних занять студентів факультету 

економіки та менеджменту. ЛНУВМБТ, 2021.  56 с. 

2. Липчук В.В. Міжнародна економіка:: методичні рекомендації для 

проведення самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту. 

ЛНУВМБТ, 2021.  41 с. 
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Базова 
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