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1. Мета навчальної дисципліни 

1.1. Мета вивчення навчальної дисципліни: формування системи знань 

та практичних навичок з міжнародної економіки, умов, форм, методів та 

основного інструментарію міжнародної економічної діяльності, механізму участі 

окремої країни на світовому ринку товарів та послуг. Обґрунтування, 

систематизація та узагальнення законів та закономірностей, умов, принципів, 

процесів розвитку світового господарства та їх вплив на розвиток економіки 

національного господарства, регіональних об’єднань країн світу. 

1.2. Компетентності, яких набувають студенти в процесі вивчення 

навчальної дисципліни:   

 
Інтегральна 

компетентність 

Вивчення сутності і тенденцій інтернаціоналізації економіки, 

форм, методів економічної діяльності, принципів і середовища її 

розвитку, практики здійснення і механізмів регулювання, набуття 

вміння аналізувати й оцінювати світогосподарські явища і процеси 

у контексті національних інтересів України. 

Загальні компетентності ЗК 02. Здатність зберігати моральні, культурі, наукові цінності та 

примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ЗК 03. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 04. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 14. Уміння приймати виважені та обґрунтовані управлінські 

рішення щодо функціонування економічних об’єктів і брати за них 

відповідальність. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК 07. Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки 

даних для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу 

інформації та підготовки аналітичних звітів. 

СК 12. Здатність  досліджувати  міжнародну економічну систему 

та закономірності  її розвитку, методи  аналізу політико-правового, 

соціально-економічного середовища міжнародної економічної 

діяльності.   

СК 20. Здатність будувати моделі економічних процесів суб’єктів 

господарювання, галузей та економічних систем. 

СК 23. Уміння моделювати та удосконалювати бізнес-процеси,  

керувати проектною діяльністю підприємства. 

1.3. Програмні результати навчання: 

 
Програмні результати 

навчання 

ПР 27. Визначати тенденції розвитку та структури сучасного 

світового ринку технологій, переваги і недоліки основних форм 

міжнародного руху капіталу. 

ПР 28. Уміння збирати, структурувати, аналізувати, оцінювати 

якісні і кількісні дані. 

ПР 36. Вміння проаналізувати та оцінити економічну політику 

країни та визначити тенденції світової економіки. 
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ПР 42. Уміння проектування та впровадження сучасних 

інвестиційних проектів для організації власного бізнесу. 

 

2. Опис навчальної дисципліни 

1. Найменування показників: 

1.1. Кількість кредитів – 4 

1.2. Загальна кількість  годин –  120 

1.3. Кількість модулів – 1 

1.4. Кількість змістових модулів – 2 

1.5. Індивідуальне науково-дослідне завдання  – відсутнє 

2. Характеристика навчальної дисципліни: 

2.1. Форма навчання – денна 

2.2. Статус навчальної дисципліни – навчальна дисципліна самостійного 

вибору 

2.3. Передумови для вивчення дисципліни (перелік навчальних дисциплін, 

які мають бути вивчені раніше, перелік раніше здобутих результатів навчання) – 

«Економіка підприємства», «Менеджмент», «Основи економічної теорії», 

«Макроекономіка», «Мікроекономіка» 

3. Обсяг навчальної дисципліни 

3.1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовний модуль, тема та її короткий зміст 
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Змістовний модуль 1. 

Міжнародна економічна система та діяльність, 

світовий ринок товарів і послуг, міжнародні інвестиції. 

Світовий фінансовий ринок, міжнародний кредит. 

  

Тема 1. Міжнародна економічна система 

Міжнародні економічна система: сутність та структура. 

Міжнародні економічні відносини. Сукупність національних 

економік. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного 

розвитку. Інтернаціоналізація господарського життя. Міжнародний 

поділ праці: сутність, форми та фактори. Особливості сучасного 

етапу розвитку світового господарства. Основні форми 

міжнародних економічних відносин. Рівні МЕВ. Принципи МЕВ. 

Основні суб’єкти МЕВ. Середовище розвитку МЕВ. 

ЗК 02 
ПР 28 

ПР 36 

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність 

Зовнішньоекономічні операції за напрямком товарного 

потоку; зовнішньоторговельні послуги; послуги, туризм, 

інжиніринг, реінжиніринг, послуги зв’язку, транспортне 

обслуговування; фінансові; виробничі. 

Структура зовнішньоторговельних контрактів. 

Посередницькі операції. Організаційні форми збуту та 

закупівлі товарів. Загальні принципи зустрічної торгівлі. Збутова 

ЗК 02 
ПР 28 

ПР 36 
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та виробничо-збутова кооперація. Оренда і фінансова оренда. 

Організація і ведення перемов. 

Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг 

Міжнародна торгівля як форма МЕВ. Світовий ринок 

товарів і послуг та особливості його розвитку в сучасних умовах. 

Показники масштабів, структури, динаміки й результативності 

міжнародної торгівлі. Еволюція теорій міжнародної торгівлі.  

Види міжнародної торгівлі. Торгівля товарами та 

послугами. Традиційна торгівля, торгівля у межах кооперації, 

зустрічна торгівля. Торгівля науково-технічною продукцією та 

послугами. 

Методи міжнародної торгівлі. Торгівля напряму та через 

посередників. Біржова торгівля, міжнародні аукціони та тендери. 

Ціноутворення у міжнародній торгівлі. Тарифне і 

нетарифне регулювання міжнародних торгово-економічних 

відносин. Світова організація торгівлі (СОТ). Україна на світовому 

ринку товарів та послуг. 

ЗК 08 ПР 36 

Тема 4. Міжнародні інвестиції 

Причині і суть міжнародного руху капіталу. Показники 

руху капіталу. Характерні риси сучасного етапу міжнародного 

руху капіталу. 

Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу. 

Мотивація міжнародної інвестиційної діяльності. Форми іноземних 

інвестицій. Прямі та портфельні інвестиції. Спільні підприємства. 

Транснаціональні корпорації. Вільні економічні зони. Стратегічні 

альянси. Злиття та поглинання у міжнародному бізнесі. 

Міжнародний інвестиційний ринок, його структура й 

особливості розвитку. Форми та методи регулювання 

міжнародного інвестування на національному і міжнародному 

рівнях. Міжнародні інвестиції в Україні. 

ЗК 03 

ЗК 04 

СК 23 

ПР 28 

Тема 5. Світовий фінансовий ринок  

Характеристика світової фінансової системи. Міжнародні 

фінансові потоки. Світовий фінансовий ринок. Розвиток світової 

фінансової системи. Міжнародний ринок цінних паперів, титулів 

власності, облігацій, фінансових деривативів. Міжнародні 

фінансові організації. 

ЗК 02 
ПР 28 

ПР 36 

Тема 6. Міжнародний кредит 

Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці. 

Принципи міжнародного кредиту. Фактори розвитку міжнародного 

кредитних відносин. 

Форми міжнародного кредитування. Єврокредити. Лізинг. 

Факторинг. Форфейтинг. 

Світовий фінансовий ринок, його функціональна та 

географічна структура. Основні світові фінансові центри. 

Інвестиційний сектор (ринок цінних паперів) та його інструменти. 

Єврооблігації. Іноземні облігації. Сек’юритизація кредитів. 

Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність. 

Проблема зовнішньої заборгованості. Україна в міжнародних 

кредитних відносинах 

ЗК 02 
ПР 28 

ПР 36 

Змістовний модуль 2. 

Світова валютна система, міжнародні розрахунки та 

кредитний баланс. Світовий ринок праці та міжнародна 

трудова міграція 
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Тема 7. Світова валютна система 

Структура сучасної валютної системи. Національна, 

міжнародна (регіональна) та світова валютна системи. Основні 

елементи національної валютної системи. Основні елементи 

світової валютної системи. Поняття валюти та її види. 

Конвертованість валюти. Валютний паритет і валютний курс. 

Режим курсу валюти. Міжнародна валютна ліквідність. Резервні 

валюти. 

Еволюція світової валютної системи. Система золотого 

стандарту. Бреттон-Вудська валютна система. Ямайська валютна 

система. Європейська валютна система Валютний ринок і його 

структура. Котирування валют. Основні валютні операції. 

Валютний ринок України. 

ЗК 02 ПР 28 

Тема 8. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс 

Поняття міжнародних розрахунків. Форми міжнародних 

розрахунків та їхня порівняльна характеристика. 

Платіжний. баланс, його структура і методологія 

складання. Платіжний баланс України, стан, структура, динаміка. 

ЗК 08 

ЗК 14 
ПР 28 

Тема 9. Світовий ринок праці та міжнародна трудова 

міграція 

Причини міжнародної міграції робочої сили. Сутність і 

види міжнародної трудової міграції. Етапи розвитку міжнародної 

міграції трудових ресурсів. Напрямки міграції робочої сили. 

Особливості формування та розвитку світового ринку праці. 

Види міграції. Економічні та соціальні наслідки 

міжнародної трудової імміграції та еміграції. Регулювання 

міжнародних міграційних процесів. Методи та рівні регулювання 

міграції трудових ресурсів міжнародної організації праці. Україна 

в світових міграційних процесах. 

ЗК 08 ПР 28 

Тема 10. Міжнародна економічна інтеграція 

Інтеграція як відносини і як процес. Фактори розвитку 

міжнародної економічної інтеграції. Форми та особливості 

регіональної економічної інтеграції. Проблеми і перспективи 

світової (глобальної) інтеграції. 

Європейські інтеграційні процеси. Європейський Союз. 

Інтеграція східноєвропейських країн. Чорноморське економічне 

співробітництво. Потенціал і особливості загальноєвропейської 

економічної інтеграції, Північноамериканська економічна 

інтеграція. Зона вільної торгівлі «США—Канада». НАФТА. США 

у світових інтеграційних процесах. Економічна інтеграція у 

Латинській Америці. Потенціал і особливості регіональної 

інтеграції країн Азії. Інтеграційні зусилля арабських країн. 

Взаємозв’язки країн Африки. 

Україна в світових інтеграційних процесах. Передумови 

інтеграції України у світове господарство. Пріоритетні напрями 

геополітичної та галузевої орієнтації України. 

ЗК 03 ПР 42 

Тема 11. Глобалізація і економічний розвиток 

Глобалізація світової економіки. Суперечливість процесу 

глобалізації: прогресивні та негативні наслідки. Фінансова 

глобалізація. 

Глобальні проблеми сучасності: сутність, класифікація та 

процеси їхнього загострення. Демографічна проблема. Екологічна 

проблема. Військові проблеми. Проблеми нерівності розвитку 

ЗК 08 
ПР 36 

ПР 42 
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країн світу. 

Міждержавне регулювання глобальних проблем. 

Тема 12. Інтеграція України у світову економіку 

Економічні і політичні передумови виходу України на 

світовий ринок. 

Зовнішня торгівля України. Структура експортно-

імпортного потенціалу України. Інвестиційна діяльність України. 

Участь України в міжнародних організаціях. 

Сучасні проблеми інтегрування України в систему 

світогосподарських відносин. 

ЗК 08 ПР 42 

3.2. Розподіл у годинах за формами організації освітнього процесу та 

видами навчальних занять, програма навчальної дисципліни 

3.2.1. Очна (денна) 

1) Програма  навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

УСЬОГО  л пр сем лаб сам.в.   

Змістовний модуль 1. 

Міжнародна економічна система 

та діяльність, світовий ринок товарів і 

послуг, міжнародні інвестиції. Світовий 

фінансовий ринок, міжнародний кредит. 

60 22 2 4  32   

Тема 1. Міжнародна економічна 

система 
10 4  

2 

 5   

Тема 2. Міжнародна економічна 

діяльність 
10 4   5   

Тема 3. Світовий ринок товарів і 

послуг 
9,5 4  

2 

 5   

Тема 4. Міжнародні інвестиції 10 4 

2 

 5   

Тема 5. Світовий фінансовий ринок 10 4  5   

Тема 6. Міжнародний кредит 10,5 2  7   

Змістовний модуль 2. 

Світова валютна система, 

міжнародні розрахунки та кредитний 

баланс. Світовий ринок праці та 

міжнародна трудова міграція 

60 24 2 6  28   

Тема 7. Світова валютна система 10 4  

2 

 5   

Тема 8. Міжнародні розрахунки і 

платіжний баланс 
10 4 2  3   

Тема 9. Світовий ринок праці та 

міжнародна трудова міграція 
10 4  

2 

 5   

Тема 10. Міжнародна економічна 

інтеграція 
10 4   5   

Тема 11. Глобалізація і 

економічний розвиток 
10 4  

2 

 5   

Тема 12. Інтеграція України у 

світову економіку 
10 4   5   

РАЗОМ 120 46 4 10  60   

2) Теми та короткий зміст лекційних занять  
№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 

виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

1 Тема 1. Міжнародна Міжнародні економічна система: сутність 2 
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№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 

виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

економічна система та структура. Міжнародні економічні 

відносини. Сукупність національних 

економік. 

2 Тема 1. Міжнародна 

економічна система 

Класифікація країн за рівнем соціально-

економічного розвитку. 

Інтернаціоналізація господарського життя. 

Міжнародний поділ праці: сутність, форми 

та фактори. 

2 

3 Тема 2. Міжнародна 

економічна діяльність  

Зовнішньоекономічні операції за 

напрямком товарного потоку; 

зовнішньоторговельні послуги; послуги, 

туризм, інжиніринг, реінжиніринг, послуги 

зв’язку, транспортне обслуговування; 

фінансові; виробничі. 

2 

4 Тема 2. Міжнародна 

економічна діяльність  

Структура зовнішньоторговельних 

контрактів. Посередницькі операції. 

Організаційні форми збуту та закупівлі 

товарів. 

2 

5 Тема 3. Світовий ринок 

товарів і послуг  

Міжнародна торгівля як форма МЕВ. 

Світовий ринок товарів і послуг та 

особливості його розвитку в сучасних 

умовах. Показники масштабів, структури, 

динаміки й результативності міжнародної 

торгівлі. 

2 

6 Тема 3. Світовий ринок 

товарів і послуг 

Еволюція теорій міжнародної торгівлі.  

Види міжнародної торгівлі. Торгівля 

товарами та послугами. Традиційна 

торгівля, торгівля у межах кооперації, 

зустрічна торгівля. 

2 

7 Тема 4. Міжнародні 

інвестиції  

Причині і суть міжнародного руху 

капіталу. Показники руху капіталу. 

Характерні риси сучасного етапу 

міжнародного руху капіталу. 

2 

8 Тема 4. Міжнародні 

інвестиції 

Інвестиції в системі міжнародного руху 

капіталу. Мотивація міжнародної 

інвестиційної діяльності. Спільні 

підприємства. Транснаціональні 

корпорації. Вільні економічні зони. 

Стратегічні альянси. 

2 

9 Тема 5. Світовий 

фінансовий ринок  

Характеристика світової фінансової 

системи. Міжнародні фінансові потоки. 

Світовий фінансовий ринок. 

2 

10 Тема 5. Світовий 

фінансовий ринок 

Розвиток світової фінансової системи. 

Міжнародні фінансові організації. 
2 

11 Тема 6. Міжнародний 

кредит 

Міжнародний кредит та його функції в 

сучасній економіці. Принципи 

міжнародного кредиту. Фактори розвитку 

міжнародного кредитних відносин. 

Світовий фінансовий ринок, його 

функціональна та географічна структура. 

2 

12 Тема 7. Світова валютна Структура сучасної валютної системи. 2 
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№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 

виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

система  Національна, міжнародна (регіональна) та 

світова валютна системи. Основні 

елементи національної валютної системи. 

13 Тема 7. Світова валютна 

система  

Основні елементи світової валютної 

системи. Поняття валюти та її види. 

Конвертованість валюти. Валютний 

паритет і валютний курс. Режим курсу 

валюти. Міжнародна валютна ліквідність. 

Резервні валюти. 

2 

14 Тема 8. Міжнародні 

розрахунки і платіжний 

баланс  

Поняття міжнародних розрахунків. Форми 

міжнародних розрахунків та їхня 

порівняльна характеристика. 

2 

15 Тема 8. Міжнародні 

розрахунки і платіжний 

баланс 

Платіжний баланс України, стан, 

структура, динаміка. 2 

16 Тема 9. Світовий ринок 

праці та міжнародна 

трудова міграція  

Причини міжнародної міграції робочої 

сили. Сутність і види міжнародної 

трудової міграції. Етапи розвитку 

міжнародної міграції трудових ресурсів. 

2 

17 Тема 9. Світовий ринок 

праці та міжнародна 

трудова міграція 

Напрямки міграції робочої сили. 

Особливості формування та розвитку 

світового ринку праці. Види міграції. 

Економічні та соціальні наслідки 

міжнародної трудової імміграції та 

еміграції. 

2 

18 Тема 10. Міжнародна 

економічна інтеграція 

Інтеграція як відносини і як процес. 

Фактори розвитку міжнародної 

економічної інтеграції. Форми та 

особливості регіональної економічної 

інтеграції. Проблеми і перспективи 

світової (глобальної) інтеграції. 

2 

19 Тема 10. Міжнародна 

економічна інтеграція 

Європейські інтеграційні процеси. 

Європейський Союз. Інтеграція 

східноєвропейських країн. Чорноморське 

економічне співробітництво. Потенціал і 

особливості загальноєвропейської 

економічної інтеграції, 

Північноамериканська економічна 

інтеграція. Зона вільної торгівлі «США—

Канада». НАФТА. США у світових 

інтеграційних процесах. 

2 

20 Тема 11. Глобалізація і 

економічний розвиток  

Глобалізація світової економіки. 

Суперечливість процесу глобалізації: 

прогресивні та негативні наслідки. 

Фінансова глобалізація. 

2 

21 Тема 11. Глобалізація і 

економічний розвиток 

Глобальні проблеми сучасності: сутність, 

класифікація та процеси їхнього 

загострення. Демографічна проблема. 

Екологічна проблема. 

2 

22 Тема 12. Інтеграція України 

у світову економіку 

Економічні і політичні передумови виходу 

України на світовий ринок. Зовнішня 
2 
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№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 

виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

торгівля України. 

23 Тема 12. Інтеграція України 

у світову економіку 

Структура експортно-імпортного 

потенціалу України. Інвестиційна 

діяльність України. 

2 

Всього   46 

3) Теми та короткий зміст семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 

виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

1 Тема 1. Міжнародна 

економічна система 

Особливості сучасного етапу розвитку 

світового господарства. Основні форми 

міжнародних економічних відносин. Рівні 

МЕВ. Принципи МЕВ. Основні суб’єкти 

МЕВ. Середовище розвитку МЕВ. 2 

Тема 2. Міжнародна 

економічна діяльність  

Загальні принципи зустрічної торгівлі. 

Збутова та виробничо-збутова кооперація. 

Оренда і фінансова оренда. Організація і 

ведення перемов. 

2 Тема 3. Світовий ринок 

товарів і послуг  

Торгівля науково-технічною продукцією 

та послугами. Методи міжнародної 

торгівлі. Торгівля напряму та через 

посередників. Біржова торгівля, 

міжнародні аукціони та тендери. 

Ціноутворення у міжнародній торгівлі.  

2 

Тема 4. Міжнародні 

інвестиції  

Злиття та поглинання у міжнародному 

бізнесі. Міжнародний інвестиційний 

ринок, його структура й особливості 

розвитку.  

Тема 5. Світовий 

фінансовий ринок  

Характеристика світової фінансової 

системи. Міжнародні фінансові потоки. 

Світовий фінансовий ринок.  

Тема 6. Міжнародний 

кредит 

Основні світові фінансові центри. 

Єврооблігації. Іноземні облігації. 

Сек’юритизація кредитів.  

3 Тема 7. Світова валютна 

система  

Еволюція світової валютної системи. 

Система золотого стандарту. Бреттон-

Вудська валютна система. Ямайська 

валютна система.  2 

Тема 8. Міжнародні 

розрахунки і платіжний 

баланс  

Поняття міжнародних розрахунків. Форми 

міжнародних розрахунків та їхня 

порівняльна характеристика.  

4 Тема 9. Світовий ринок 

праці та міжнародна 

трудова міграція  

Регулювання міжнародних міграційних 

процесів. Методи та рівні регулювання 

міграції трудових ресурсів міжнародної 

організації праці.  
2 

Тема 10. Міжнародна 

економічна інтеграція  

Економічна інтеграція у Латинській 

Америці. Потенціал і особливості 

регіональної інтеграції країн Азії. 

Інтеграційні зусилля арабських країн.  

2 Тема 11. Глобалізація і 

економічний розвиток  

Військові проблеми. Проблеми нерівності 

розвитку країн світу. Міждержавне 

регулювання глобальних проблем. 

2 
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№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 

виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

Тема 12. Інтеграція України 

у світову економіку 

Участь України в міжнародних 

організаціях. Сучасні проблеми 

інтегрування України в систему 

світогосподарських відносин. 

Всього   10 

4) Теми та короткий зміст  практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 

виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

1 Тема 4. Міжнародні 

інвестиції  

Форми іноземних інвестицій. Прямі та 

портфельні інвестиції. 

2 

Тема 5. Світовий 

фінансовий ринок  

Міжнародний ринок цінних паперів, 

титулів власності, облігацій, фінансових 

деривативів. 

Тема 6. Міжнародний 

кредит 

Форми міжнародного кредитування. 

Єврокредити. Лізинг. Факторинг. 

Форфейтинг. Інвестиційний сектор (ринок 

цінних паперів) та його інструменти. 

2 Тема 8. Міжнародні 

розрахунки і платіжний 

баланс  

Платіжний. баланс, його структура і 

методологія складання. Платіжний баланс 

України, стан, структура, динаміка. 

2 

Всього   4 

    

5) Теми та короткий зміст  лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 

виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

- - - - 

Всього - - - 

 

6) Теми, що виносяться на самостійне опрацювання, їх короткий зміст   
№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 

виносяться на вивчення 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Міжнародна 

економічна система 

Міжнародні економічна система: сутність 

та структура. Міжнародні економічні 

відносини. Сукупність національних 

економік. Класифікація країн за рівнем 

соціально-економічного розвитку. 

Інтернаціоналізація господарського життя. 

Міжнародний поділ праці: сутність, форми 

та фактори. Особливості сучасного етапу 

розвитку світового господарства. Основні 

форми міжнародних економічних 

відносин. Рівні МЕВ. Принципи МЕВ. 

Основні суб’єкти МЕВ. Середовище 

розвитку МЕВ. 

5 

2 Тема 2. Міжнародна 

економічна діяльність 

Зовнішньоекономічні операції за 

напрямком товарного потоку; 

зовнішньоторговельні послуги; послуги, 

туризм, інжиніринг, реінжиніринг, послуги 

зв’язку, транспортне обслуговування; 

фінансові; виробничі. Структура 

5 



12 

 

  

№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 

виносяться на вивчення 

Кількість 

годин 

зовнішньоторговельних контрактів. 

Посередницькі операції. Організаційні 

форми збуту та закупівлі товарів. Загальні 

принципи зустрічної торгівлі. Збутова та 

виробничо-збутова кооперація. Оренда і 

фінансова оренда. Організація і ведення 

перемов. 

3 Тема 3. Світовий ринок 

товарів і послуг 

Міжнародна торгівля як форма МЕВ. 

Світовий ринок товарів і послуг та 

особливості його розвитку в сучасних 

умовах. Показники масштабів, структури, 

динаміки й результативності міжнародної 

торгівлі. Еволюція теорій міжнародної 

торгівлі.  Види міжнародної торгівлі. 

Торгівля товарами та послугами. 

Традиційна торгівля, торгівля у межах 

кооперації, зустрічна торгівля. Торгівля 

науково-технічною продукцією та 

послугами. Методи міжнародної торгівлі. 

Торгівля напряму та через посередників. 

Біржова торгівля, міжнародні аукціони та 

тендери. Ціноутворення у міжнародній 

торгівлі. Тарифне і нетарифне 

регулювання міжнародних торгово-

економічних відносин. Світова організація 

торгівлі (СОТ). Україна на світовому 

ринку товарів та послуг. 

5 

4 Тема 4. Міжнародні 

інвестиції 

Причині і суть міжнародного руху 

капіталу. Показники руху капіталу. 

Характерні риси сучасного етапу 

міжнародного руху капіталу. 

Інвестиції в системі міжнародного руху 

капіталу. Мотивація міжнародної 

інвестиційної діяльності. Форми іноземних 

інвестицій. Прямі та портфельні інвестиції. 

Спільні підприємства. Транснаціональні 

корпорації. Вільні економічні зони. 

Стратегічні альянси. Злиття та поглинання 

у міжнародному бізнесі. Міжнародний 

інвестиційний ринок, його структура й 

особливості розвитку. Форми та методи 

регулювання міжнародного інвестування 

на національному і міжнародному рівнях. 

Міжнародні інвестиції в Україні. 

5 

5 Тема 5. Світовий 

фінансовий ринок  

Характеристика світової фінансової 

системи. Міжнародні фінансові потоки. 

Світовий фінансовий ринок. Розвиток 

світової фінансової системи. Міжнародний 

ринок цінних паперів, титулів власності, 

облігацій, фінансових деривативів. 

Міжнародні фінансові організації. 

5 
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№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 

виносяться на вивчення 

Кількість 

годин 

6 Тема 6. Міжнародний 

кредит 

Міжнародний кредит та його функції в 

сучасній економіці. Принципи 

міжнародного кредиту. Фактори розвитку 

міжнародного кредитних відносин. Форми 

міжнародного кредитування. Єврокредити. 

Лізинг. Факторинг. Форфейтинг. Світовий 

фінансовий ринок, його функціональна та 

географічна структура. Основні світові 

фінансові центри. Інвестиційний сектор 

(ринок цінних паперів) та його 

інструменти. Єврооблігації. Іноземні 

облігації. Сек’юритизація кредитів. 

Міжнародні кредитно-фінансові інститути 

та їх діяльність. Проблема зовнішньої 

заборгованості. Україна в міжнародних 

кредитних відносинах 

7 

7 Тема 7. Світова валютна 

система 

Структура сучасної валютної системи. 

Національна, міжнародна (регіональна) та 

світова валютна системи. Основні 

елементи національної валютної системи. 

Основні елементи світової валютної 

системи. Поняття валюти та її види. 

Конвертованість валюти. Валютний 

паритет і валютний курс. Режим курсу 

валюти. Міжнародна валютна ліквідність. 

Резервні валюти. Еволюція світової 

валютної системи. Система золотого 

стандарту. Бреттон-Вудська валютна 

система. Ямайська валютна система. 

Європейська валютна система Валютний 

ринок і його структура. Котирування 

валют. Основні валютні операції. 

Валютний ринок України. 

5 

8 Тема 8. Міжнародні 

розрахунки і платіжний 

баланс 

Поняття міжнародних розрахунків. Форми 

міжнародних розрахунків та їхня 

порівняльна характеристика. Платіжний. 

баланс, його структура і методологія 

складання. Платіжний баланс України, 

стан, структура, динаміка. 

3 

9 Тема 9. Світовий ринок 

праці та міжнародна 

трудова міграція 

Причини міжнародної міграції робочої 

сили. Сутність і види міжнародної 

трудової міграції. Етапи розвитку 

міжнародної міграції трудових ресурсів. 

Напрямки міграції робочої сили. 

Особливості формування та розвитку 

світового ринку праці. Види міграції. 

Економічні та соціальні наслідки 

міжнародної трудової імміграції та 

еміграції. Регулювання міжнародних 

міграційних процесів. Методи та рівні 

регулювання міграції трудових ресурсів 

5 
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№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 

виносяться на вивчення 

Кількість 

годин 

міжнародної організації праці. Україна в 

світових міграційних процесах. 

10 Тема 10. Міжнародна 

економічна інтеграція 

Інтеграція як відносини і як процес. 

Фактори розвитку міжнародної 

економічної інтеграції. Форми та 

особливості регіональної економічної 

інтеграції. Проблеми і перспективи 

світової (глобальної) інтеграції. 

Європейські інтеграційні процеси. 

Європейський Союз. Інтеграція 

східноєвропейських країн. Чорноморське 

економічне співробітництво. Потенціал і 

особливості загальноєвропейської 

економічної інтеграції, 

Північноамериканська економічна 

інтеграція. Зона вільної торгівлі «США—

Канада». НАФТА. США у світових 

інтеграційних процесах. Економічна 

інтеграція у Латинській Америці. 

Потенціал і особливості регіональної 

інтеграції країн Азії. Інтеграційні зусилля 

арабських країн. Взаємозв’язки країн 

Африки. Україна в світових інтеграційних 

процесах. Передумови інтеграції України у 

світове господарство. Пріоритетні напрями 

геополітичної та галузевої орієнтації 

України. 

5 

11 Тема 11. Глобалізація і 

економічний розвиток 

Глобалізація світової економіки. 

Суперечливість процесу глобалізації: 

прогресивні та негативні наслідки. 

Фінансова глобалізація. Глобальні 

проблеми сучасності: сутність, 

класифікація та процеси їхнього 

загострення. Демографічна проблема. 

Екологічна проблема. Військові проблеми. 

Проблеми нерівності розвитку країн світу. 

Міждержавне регулювання глобальних 

проблем. 

5 

12 Тема 12. Інтеграція 

України у світову 

економіку 

Економічні і політичні передумови виходу 

України на світовий ринок. Зовнішня 

торгівля України. Структура експортно-

імпортного потенціалу України. 

Інвестиційна діяльність України. Участь 

України в міжнародних організаціях. 

Сучасні проблеми інтегрування України в 

систему світогосподарських відносин. 

5 

Всього   60 
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3.2.2. ЗАОЧНА 

1. Програма  навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

УСЬОГО  л пр сем лаб сам.в.   

Змістовний модуль 1. 

Міжнародна економічна система 

та діяльність, світовий ринок товарів і 

послуг, міжнародні інвестиції. Світовий 

фінансовий ринок, міжнародний кредит. 

60 4 2 0  54   

Тема 1. Міжнародна економічна 

система 
10 

2 

   10   

Тема 2. Міжнародна економічна 

діяльність 
11    10   

Тема 3. Світовий ринок товарів і 

послуг 
11    10   

Тема 4. Міжнародні інвестиції 9 

2 2 

  8   

Тема 5. Світовий фінансовий ринок 9   8   

Тема 6. Міжнародний кредит 10   8   

Змістовний модуль 2. 

Світова валютна система, 

міжнародні розрахунки та кредитний 

баланс. Світовий ринок праці та 

міжнародна трудова міграція 

60 4 2 0  54   

Тема 7. Світова валютна система 9 

2 

   9   

Тема 8. Міжнародні розрахунки і 

платіжний баланс 
10 2   9   

Тема 9. Світовий ринок праці та 

міжнародна трудова міграція 
11    9   

Тема 10. Міжнародна економічна 

інтеграція 
10 

2 

   9   

Тема 11. Глобалізація і 

економічний розвиток 
10    9   

Тема 12. Інтеграція України у 

світову економіку 
10    9   

РАЗОМ 120 8 4 0  108   

 

2. Теми та короткий зміст лекційних занять  
№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 

виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

1 Тема 1. Міжнародна 

економічна система 

Міжнародні економічна система: сутність 

та структура. Міжнародні економічні 

відносини. Сукупність національних 

економік. Класифікація країн за рівнем 

соціально-економічного розвитку. 

Інтернаціоналізація господарського життя. 

Міжнародний поділ праці: сутність, форми 

та фактори. 
2 

Тема 2. Міжнародна 

економічна діяльність  

Зовнішньоекономічні операції за 

напрямком товарного потоку; 

зовнішньоторговельні послуги; послуги, 

туризм, інжиніринг, реінжиніринг, послуги 

зв’язку, транспортне обслуговування; 
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№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 

виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

фінансові; виробничі. Структура 

зовнішньоторговельних контрактів. 

Посередницькі операції. Організаційні 

форми збуту та закупівлі товарів. 

Тема 3. Світовий ринок 

товарів і послуг  

Міжнародна торгівля як форма МЕВ. 

Світовий ринок товарів і послуг та 

особливості його розвитку в сучасних 

умовах. Показники масштабів, структури, 

динаміки й результативності міжнародної 

торгівлі. Еволюція теорій міжнародної 

торгівлі.  Види міжнародної торгівлі. 

Торгівля товарами та послугами. 

Традиційна торгівля, торгівля у межах 

кооперації, зустрічна торгівля. 

2 Тема 4. Міжнародні 

інвестиції  

Причині і суть міжнародного руху 

капіталу. Показники руху капіталу. 

Характерні риси сучасного етапу 

міжнародного руху капіталу. Інвестиції в 

системі міжнародного руху капіталу. 

Мотивація міжнародної інвестиційної 

діяльності. Спільні підприємства. 

Транснаціональні корпорації. Вільні 

економічні зони. Стратегічні альянси. 

2 
Тема 5. Світовий 

фінансовий ринок  

Характеристика світової фінансової 

системи. Міжнародні фінансові потоки. 

Світовий фінансовий ринок. Розвиток 

світової фінансової системи. Міжнародні 

фінансові організації. 

Тема 6. Міжнародний 

кредит 

Міжнародний кредит та його функції в 

сучасній економіці. Принципи 

міжнародного кредиту. Фактори розвитку 

міжнародного кредитних відносин. 

Світовий фінансовий ринок, його 

функціональна та географічна структура. 

3 Тема 7. Світова валютна 

система  

Структура сучасної валютної системи. 

Національна, міжнародна (регіональна) та 

світова валютна системи. Основні 

елементи національної валютної системи. 

Основні елементи світової валютної 

системи. Поняття валюти та її види. 

Конвертованість валюти. Валютний 

паритет і валютний курс. Режим курсу 

валюти. Міжнародна валютна ліквідність. 

Резервні валюти. 
2 

Тема 8. Міжнародні 

розрахунки і платіжний 

баланс  

Поняття міжнародних розрахунків. Форми 

міжнародних розрахунків та їхня 

порівняльна характеристика. Платіжний 

баланс України, стан, структура, динаміка. 

Тема 9. Світовий ринок 

праці та міжнародна 

трудова міграція  

Причини міжнародної міграції робочої 

сили. Сутність і види міжнародної 

трудової міграції. Етапи розвитку 
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№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 

виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

міжнародної міграції трудових ресурсів. 

Напрямки міграції робочої сили. 

Особливості формування та розвитку 

світового ринку праці. Види міграції. 

Економічні та соціальні наслідки 

міжнародної трудової імміграції та 

еміграції. 

4 Тема 10. Міжнародна 

економічна інтеграція 

Інтеграція як відносини і як процес. 

Фактори розвитку міжнародної 

економічної інтеграції. Форми та 

особливості регіональної економічної 

інтеграції. Проблеми і перспективи 

світової (глобальної) інтеграції. 

Європейські інтеграційні процеси. 

Європейський Союз. Інтеграція 

східноєвропейських країн. Чорноморське 

економічне співробітництво. Потенціал і 

особливості загальноєвропейської 

економічної інтеграції, 

Північноамериканська економічна 

інтеграція. Зона вільної торгівлі «США—

Канада». НАФТА. США у світових 

інтеграційних процесах. 
2 

Тема 11. Глобалізація і 

економічний розвиток  

Глобалізація світової економіки. 

Суперечливість процесу глобалізації: 

прогресивні та негативні наслідки. 

Фінансова глобалізація. Глобальні 

проблеми сучасності: сутність, 

класифікація та процеси їхнього 

загострення. Демографічна проблема. 

Екологічна проблема. 

Тема 12. Інтеграція України 

у світову економіку 

Економічні і політичні передумови виходу 

України на світовий ринок. Зовнішня 

торгівля України. Структура експортно-

імпортного потенціалу України. 

Інвестиційна діяльність України. 

Всього   8 

 

3. Теми та короткий зміст семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 

виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

- - - - 

Всього - - - 

4. Теми та короткий зміст  практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 

виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

1 Тема 4. Міжнародні 

інвестиції  

Форми іноземних інвестицій. Прямі та 

портфельні інвестиції. 
2 

Тема 5. Світовий 

фінансовий ринок  

Міжнародний ринок цінних паперів, 

титулів власності, облігацій, фінансових 
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№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 

виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

деривативів. 

Тема 6. Міжнародний 

кредит 

Форми міжнародного кредитування. 

Єврокредити. Лізинг. Факторинг. 

Форфейтинг. Інвестиційний сектор (ринок 

цінних паперів) та його інструменти. 

2 Тема 8. Міжнародні 

розрахунки і платіжний 

баланс  

Платіжний. баланс, його структура і 

методологія складання. Платіжний баланс 

України, стан, структура, динаміка. 
2 

Всього   4 

  

   

5. Теми та короткий зміст  лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 

виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

- - - - 

Всього - - - 

 

6. Теми, що виносяться на самостійне опрацювання, їх короткий 

зміст   
№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 

виносяться на вивчення 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Міжнародна 

економічна система 

Міжнародні економічна система: сутність 

та структура. Міжнародні економічні 

відносини. Сукупність національних 

економік. Класифікація країн за рівнем 

соціально-економічного розвитку. 

Інтернаціоналізація господарського життя. 

Міжнародний поділ праці: сутність, форми 

та фактори. Особливості сучасного етапу 

розвитку світового господарства. Основні 

форми міжнародних економічних 

відносин. Рівні МЕВ. Принципи МЕВ. 

Основні суб’єкти МЕВ. Середовище 

розвитку МЕВ. 

10 

2 Тема 2. Міжнародна 

економічна діяльність 

Зовнішньоекономічні операції за 

напрямком товарного потоку; 

зовнішньоторговельні послуги; послуги, 

туризм, інжиніринг, реінжиніринг, послуги 

зв’язку, транспортне обслуговування; 

фінансові; виробничі. Структура 

зовнішньоторговельних контрактів. 

Посередницькі операції. Організаційні 

форми збуту та закупівлі товарів. Загальні 

принципи зустрічної торгівлі. Збутова та 

виробничо-збутова кооперація. Оренда і 

фінансова оренда. Організація і ведення 

перемов. 

10 

3 Тема 3. Світовий ринок 

товарів і послуг 

Міжнародна торгівля як форма МЕВ. 

Світовий ринок товарів і послуг та 
10 
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№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 

виносяться на вивчення 

Кількість 

годин 

особливості його розвитку в сучасних 

умовах. Показники масштабів, структури, 

динаміки й результативності міжнародної 

торгівлі. Еволюція теорій міжнародної 

торгівлі.  Види міжнародної торгівлі. 

Торгівля товарами та послугами. 

Традиційна торгівля, торгівля у межах 

кооперації, зустрічна торгівля. Торгівля 

науково-технічною продукцією та 

послугами. Методи міжнародної торгівлі. 

Торгівля напряму та через посередників. 

Біржова торгівля, міжнародні аукціони та 

тендери. Ціноутворення у міжнародній 

торгівлі. Тарифне і нетарифне 

регулювання міжнародних торгово-

економічних відносин. Світова організація 

торгівлі (СОТ). Україна на світовому 

ринку товарів та послуг. 

4 Тема 4. Міжнародні 

інвестиції 

Причині і суть міжнародного руху 

капіталу. Показники руху капіталу. 

Характерні риси сучасного етапу 

міжнародного руху капіталу. 

Інвестиції в системі міжнародного руху 

капіталу. Мотивація міжнародної 

інвестиційної діяльності. Форми іноземних 

інвестицій. Прямі та портфельні інвестиції. 

Спільні підприємства. Транснаціональні 

корпорації. Вільні економічні зони. 

Стратегічні альянси. Злиття та поглинання 

у міжнародному бізнесі. Міжнародний 

інвестиційний ринок, його структура й 

особливості розвитку. Форми та методи 

регулювання міжнародного інвестування 

на національному і міжнародному рівнях. 

Міжнародні інвестиції в Україні. 

8 

5 Тема 5. Світовий 

фінансовий ринок  

Характеристика світової фінансової 

системи. Міжнародні фінансові потоки. 

Світовий фінансовий ринок. Розвиток 

світової фінансової системи. Міжнародний 

ринок цінних паперів, титулів власності, 

облігацій, фінансових деривативів. 

Міжнародні фінансові організації. 

8 

6 Тема 6. Міжнародний 

кредит 

Міжнародний кредит та його функції в 

сучасній економіці. Принципи 

міжнародного кредиту. Фактори розвитку 

міжнародного кредитних відносин. Форми 

міжнародного кредитування. Єврокредити. 

Лізинг. Факторинг. Форфейтинг. Світовий 

фінансовий ринок, його функціональна та 

географічна структура. Основні світові 

фінансові центри. Інвестиційний сектор 

8 
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№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 

виносяться на вивчення 

Кількість 

годин 

(ринок цінних паперів) та його 

інструменти. Єврооблігації. Іноземні 

облігації. Сек’юритизація кредитів. 

Міжнародні кредитно-фінансові інститути 

та їх діяльність. Проблема зовнішньої 

заборгованості. Україна в міжнародних 

кредитних відносинах 

7 Тема 7. Світова валютна 

система 

Структура сучасної валютної системи. 

Національна, міжнародна (регіональна) та 

світова валютна системи. Основні 

елементи національної валютної системи. 

Основні елементи світової валютної 

системи. Поняття валюти та її види. 

Конвертованість валюти. Валютний 

паритет і валютний курс. Режим курсу 

валюти. Міжнародна валютна ліквідність. 

Резервні валюти. Еволюція світової 

валютної системи. Система золотого 

стандарту. Бреттон-Вудська валютна 

система. Ямайська валютна система. 

Європейська валютна система Валютний 

ринок і його структура. Котирування 

валют. Основні валютні операції. 

Валютний ринок України. 

9 

8 Тема 8. Міжнародні 

розрахунки і платіжний 

баланс 

Поняття міжнародних розрахунків. Форми 

міжнародних розрахунків та їхня 

порівняльна характеристика. Платіжний. 

баланс, його структура і методологія 

складання. Платіжний баланс України, 

стан, структура, динаміка. 

9 

9 Тема 9. Світовий ринок 

праці та міжнародна 

трудова міграція 

Причини міжнародної міграції робочої 

сили. Сутність і види міжнародної 

трудової міграції. Етапи розвитку 

міжнародної міграції трудових ресурсів. 

Напрямки міграції робочої сили. 

Особливості формування та розвитку 

світового ринку праці. Види міграції. 

Економічні та соціальні наслідки 

міжнародної трудової імміграції та 

еміграції. Регулювання міжнародних 

міграційних процесів. Методи та рівні 

регулювання міграції трудових ресурсів 

міжнародної організації праці. Україна в 

світових міграційних процесах. 

9 

10 Тема 10. Міжнародна 

економічна інтеграція 

Інтеграція як відносини і як процес. 

Фактори розвитку міжнародної 

економічної інтеграції. Форми та 

особливості регіональної економічної 

інтеграції. Проблеми і перспективи 

світової (глобальної) інтеграції. 

Європейські інтеграційні процеси. 

9 
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№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, що 

виносяться на вивчення 

Кількість 

годин 

Європейський Союз. Інтеграція 

східноєвропейських країн. Чорноморське 

економічне співробітництво. Потенціал і 

особливості загальноєвропейської 

економічної інтеграції, 

Північноамериканська економічна 

інтеграція. Зона вільної торгівлі «США—

Канада». НАФТА. США у світових 

інтеграційних процесах. Економічна 

інтеграція у Латинській Америці. 

Потенціал і особливості регіональної 

інтеграції країн Азії. Інтеграційні зусилля 

арабських країн. Взаємозв’язки країн 

Африки. Україна в світових інтеграційних 

процесах. Передумови інтеграції України у 

світове господарство. Пріоритетні напрями 

геополітичної та галузевої орієнтації 

України. 

11 Тема 11. Глобалізація і 

економічний розвиток 

Глобалізація світової економіки. 

Суперечливість процесу глобалізації: 

прогресивні та негативні наслідки. 

Фінансова глобалізація. Глобальні 

проблеми сучасності: сутність, 

класифікація та процеси їхнього 

загострення. Демографічна проблема. 

Екологічна проблема. Військові проблеми. 

Проблеми нерівності розвитку країн світу. 

Міждержавне регулювання глобальних 

проблем. 

9 

12 Тема 12. Інтеграція 

України у світову 

економіку 

Економічні і політичні передумови виходу 

України на світовий ринок. Зовнішня 

торгівля України. Структура експортно-

імпортного потенціалу України. 

Інвестиційна діяльність України. Участь 

України в міжнародних організаціях. 

Сучасні проблеми інтегрування України в 

систему світогосподарських відносин. 

9 

Всього   60 

 

4. Форми та методи викладання, навчання і оцінювання 

4.1. Форми та методи викладання, навчання: студенто-центрований, 

проблемно-орієнтований, професійно-орієнтований, комінікативний, 

міждисциплінарний підходи до навчання. 

Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять, семінарів, 

роботи в малих групах, проведення індивідуальних занять, консультацій з 

викладачем, самонавчання в системі Moodle. 

4.2. Форми та методи поточного контролю: тестування, вибіркове усне 

опитування перед початком занять, перевірка домашнього завдання, письмове 

опитування (розв’язування індивідуальних завдань), письмова контрольна робота. 
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4.3. Форми та методи підсумкового контроль: іспит. 

 

5.  Засоби діагностики результатів навчання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

• залік; 

• стандартизовані тести; 

• командні проекти; 

• аналітичні реферати; 

• презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

• студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

• розрахункові роботи; 

• інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

6. Розподіл балів, які отримують студенти 

6.1. Шкала оцінювання  з навчальної дисципліни у балах за всі види 

навчальної діяльності (шкала Коледжу), яка переводиться  в оцінку за шкалою 

ECTS та у чотирибальну національну (державну) шкалу: 

 
Сума балів за 

шкалою 

Коледжу 

Оцінка  за шкалою 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Іспит  Залік  

90-100 А (відмінно) Відмінно  Зараховано  

82-89 В (дуже добре) Добре  

75-81 С (добре) 

65-74 D (задовільно) Задовільно  

60-64 E (достатньо) 

35-59 FX (незадовільно з 

можливістю повторного 

складання) 

Незадовільно  Не зараховано  

1-34 F (незадовільно з 

обов’язковим 

повторним курсом) 

6.2. Розподіл вагових коефіцієнтів за змістовими модулями оцінювання 

складових поточного та підсумкового контролю результатів навчальної діяльності 

студентів  з вивчення нормативних і  вибіркових дисциплін:  

 

6.2.1. Розподіл вагових коефіцієнтів для заліку/іспиту (для денної форми 

навчання): 

 

Залік:  
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Рейтингова (підсумкова оцінка  

за змістовий модуль 2, 

враховуючи поточне 

опитування) 

Рейтингова 

(підсумкова) оцінка 

з навчальної 

дисципліни  (100 

балів) або Залік 

40 % 60 % 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12  



23 

 

  

6.2.2. Розподіл вагових коефіцієнтів для заліку/ екзамену (для заочної 

форми навчання): 

Залік: 
Змістовий модуль Рейтингова 

(підсумкова) оцінка з 

навчальної дисципліни  

(100 балів) або Залік 

МКР Підсумкова оцінка  за 

змістовий модуль, враховуючи 

оцінку за захист  навчального 

матеріалу, що виноситься на 

самостійне вивчення 

60 % 40 % 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12  

 

 

7. Критерії оцінювання  складових поточного контролю  

навчальної діяльності студента 

7.1.  Компетенції (знання, уміння та навички), продемонстровані на 

навчальних заняттях (враховуючи знання з тем, що виносяться на самостійне 

опрацювання) оцінюються за 100-бальною системою. 

 
Оцінка в балах  

(за 100-бальною 

шкалою) за всі 

види навчальної 

діяльності 

Критерії оцінювання 

98-100 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у 

навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для 

обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні 

завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє 

ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати 

інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо 

викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й 

нахили; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в 

нестандартних умовах. 

94-97 Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, 

аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити 

джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, 

застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у 

практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за 

допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову 

конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї 

пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні явища, процеси; займає 

активну життєву позицію. 

90-93 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у 

нестандартних ситуаціях; може визначати  тенденції та суперечності різних 

процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні 

тенденції, факти, явища, процеси; самостійно визначає мету власної 

діяльності; розв’язує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як 

альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи 

різні явища, процеси. 

86-89 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо 

змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить 

аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній 

аргументації; чітко тлумачить поняття, категорії, нормативні документи; 
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Оцінка в балах  

(за 100-бальною 

шкалою) за всі 

види навчальної 

діяльності 

Критерії оцінювання 

формулює закони; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості 

творчі завдання; має сформовані типові навички. 

81-85 Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у 

стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна, 

логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно 

працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення. 

75-80 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує 

базовими теоріями і фактами, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між 

ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, 

застосовувати  теоретичні знання у стандартних ситуаціях; за допомогою 

викладача може скласти план реферату, виконати його і правильно 

оформити; самостійно користуватися  додатковими джерелами; правильно 

використовувати  термінологію; скласти таблиці, схеми. 

70-74 Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може 

поверхнево аналізувати події, ситуації, робить певні висновки; відповідь 

може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно 

відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час  

розв’язування розрахункових завдань за алгоритмом, користуватися 

додатковими джерелами. 

65-69 Студент розуміє сутність навчальної дисципліни, може дати  визначення 

понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з 

підручником, самостійно опрацьовувати  частину навчального матеріалу; 

робить прості розрахунки за алгоритмом, але окремі висновки не логічні, не 

послідовні. 

60-64 Студент володіє початковими знаннями, здатний провести за  зразком 

розрахунки; орієнтується у поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання 

навчального матеріалу викликає значні труднощі. 

50-59 Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; 

виявляє окремі властивості; робить спроби виконання  вправ, дій 

репродуктивного характеру; за допомогою викладача робить прості 

розрахунки за готовим алгоритмом. 

35-49 Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить 

спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише 

за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти  в 

підручнику відповідь. 

1-34 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, 

фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують  

відповіді „так” чи „ні”. 

 

7.2.   Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання 

здійснюється за 100-бальною системою. 

7.3. Оцінювання модульних  контрольних робіт  здійснюється за 100-

бальною системою. 

7.4. Оцінювання захист  навчального матеріалу, що виноситься на 

самостійне вивчення для студентів заочної форми навчання  здійснюється за 100-

бальною системою. 

7.5. Оцінювання іспиту  здійснюється за 100-бальною системою. 
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8. Інструменти, обладнання, програмне,  методичне забезпечення  навчальної 

дисципліни  

Робоча програма (розглянута та схвалена на засіданнях кафедри). Плани 

занять, конспекти лекцій. Перелік основної та додаткової літератури. Навчально-

наочні посібники, технічні засоби навчання тощо.  

 

9.  Рекомендовані джерела інформації  

9.1. Основна література 

1. Міжнародна економіка: навчальний посібник / За ред. С.В. Фомішин.  

Львів: Новий Світ 2000, 2012. 445 с.  

2. Міжнародна економіка: навчальний посібник для вузів / Г.Е. 

Гронтковська, О.І.Ряба, А.М. Венцурик, О.І. Красновська. Київ: ЦУЛ, 2014. 382 с. 

3. Міжнародна економіка: підручник для вузів / В.В. Білоцерківець, О.О. 

Завгородня, В.К. Лебедєва, інш.; За ред. А.О. Задоя, В.М. Тарасевич. Київ: ЦУЛ, 

2012. 414 с. 

4. Міжнародна економіка: навчальний посібник / Т.В. Андросова, К.Я. 

Петрова, М.М. Кім, М.А. Садиков; За заг. ред. О.В. Носова. Харків: Видавництво 

Харківського державного університету харчування та торгівлі, 2010. 322 с. 

5. Міжнародна економіка: підручник / О.О. Завгородня, В.К. Лебедєва, О.В. 

Летуча, інш.; За ред. В.М. Тарасевич. Київ: Знання, 2012. 143 с. 

6. Международная экономика: учебник для вузов / Н.С. Логвинова, М.И. 

Барановская, О.В. Захарченко, др.; Под ред. Ю.Г. Козак. 4-е изд., перераб. и доп.  

Київ: ЦУЛ, 2012. 

7. Міжнародна економіка: навч. посіб. / Білоцерківець В. В. , Завгородня 

О.О., Лебедєва В.К.; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.О. Задої та д-ра екон. наук, 

проф. В. М. Тарасевича; Дніпропетр. ун-т економіки та права. Д.: Вид-во ДУЕП, 

2010. 339 с. 

8. Липов В.В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні 

економічні відносини. Модуль 1. Світова система господарювання. Навчально-

практичний посібник. К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. 368 с. 

9. Міжнародна економіка: навчальний посібник для вузів / В.В. 

Ковалевский, М.А. Левицкий, О.В. Воронова, М.І. Барановська; За ред. Ю.Г. 

Козак, Н.С. Логвінова, В.М. Осипов. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: ЦУЛ, 2008.  

1117 с. 

10. Козак Ю.Г., Ковалевский В.В., Ржепішевський К.І. Міжнародна 

економіка: в питаннях та відповідях: Навчальний посібник. Київ: «Центр 

навчальної літератури», 2004. 676 с. 

11. Козик В.В., Панкова Л.А., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Міжнародна 

економіка та міжнародні економічні відносини: Практикум. 2-ге вид., перероб. і 

доп. К.: Вікар, 2006. 589 с. 

12. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: навч. посібник. 2-ге вид., випр. і 

доп. К.: Знання, 2006. 407 с. 

13. Міжнародна економіка: підручник / А.П. Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. 

Рокоча та ін.; За ред. А.П. Румянцева. 3-тє вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2006. 

479 с. 
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14. Міжнародна економіка: Підручник / за ред. В.М. Тарасевича. К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. 224 с. 

15. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і 

фінансів: Підручник для магістрантів з міжнародної економіки і державної 

служби. Тернопіль: Економічна думка, 2001. 504с. 

16. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: 

Навчальний посібник. К.: «Центр навчальної літератури», Видавництво „АртЕк”, 

2002. 436 с. 

17. Сапич В.І., Сапич Н.М. Міжнародна економіка: Практикум: Навчальний 

посібник. Суми: ВТД „Університетська книга”, 2003. 159 с. 

 

9.2. Додаткова література 

1. Міжнародні фінанси: навчальний посібник для ВНЗ / І.І. Д'яконова, М.І. 

Макаренко, Ф.О. Журавка, О.М. Костюк, ДВНЗ "Українська академія банківської 

справи Національного банку України" . Київ: ЦУЛ, 2013. 547 с. 

2. Міжнародні фінанси (за модульною системою навчання): теоретично-

практичний посібник / В.П. Шило, С.С. Доровська, С.Б. Ільіна, Н.С. Іванова . 2-ге 

вид. Київ : Кондор, 2010. 344 с. 

3. Шуба О. А. Резервні валюти у структурі світової валютної системи. 

Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Економічна». Випуск 90. 2016. C. 147–

153. 

4. Шуба О.А., Єгупов Я.В. Фондові індекси як узагальнюючі показники 

стану фондового ринку в умовах соціально-економічної асиметрії світового 

господарства // М.І. ТуганБарановський: творча спадщина та сучасна економічна 

наука. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 150-річчя з дня 

народження М.І. Туган-Барановського (15-16 жовтня 2015 року) / відп. ред. О.І. 

Давидов. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. 524 с. С. 443-450. 

5. Шуба О.А., Габінська О.О. Дослідження впливу соціальної політики 

компанії на інвестиційну привабливість її акцій в умовах соціально-економічної 

асиметрії світового господарства // М.І. Туган-Барановський: творча спадщина та 

сучасна економічна наука. Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції до 150-річчя з дня народження М.І. Туган-Барановського (15-16 

жовтня 2015 року) / відп. ред. О.І. Давидов. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. 

524 с., С. 439-443. 

6. Шуба Е.А., Кухарь Э.И., Соколан Д.С. Основные причины усиления 

социальноэкономической асимметрии между странами ЕС // М.І. Туган-

Барановський: творча спадщина та сучасна економічна наука. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції до 150-річчя з дня народження М.І. 

Туган-Барановського (15-16 жовтня 2015 року) / відп. ред. О.І. Давидов. Х.: ХНУ 

імені В.Н. Каразіна, 2015. 524 с., С. 450-456. 

7. Шуба О.А., Шуба М.В. Еволюція підходів до дослідження глобальної 

системи резервних валют в умовах соціально-економічної асиметрії світового 

господарства // М.І. Туган-Барановський: творча спадщина та сучасна економічна 

наука. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 150-річчя з дня 

народження М.І. ТуганБарановського (15-16 жовтня 2015 року) / відп. ред. О.І. 

Давидов. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. 524 с., С. 456-480. 
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8. Шуба О.А., Габінська О.О. Злиття та поглинання як метод підвищення 

фінансової вартості компаній: досвід США//Конкурентні стратегії національного 

виробника на зовнішніх ринках: Збірник наукових праць за матеріалами Науково-

практичної конференції з міжнародною участю 2 грудня 2014 р. Харків: 

«Друкарня Мадрид», 2015. 112 с., С.99-103. 

9. Шуба О.А., Михайленко К.М. Статус резервної валюти як конкурентна 

перевага виробників країни-емітента//Конкурентні стратегії національного 

виробника на зовнішніх ринках: Збірник наукових праць за матеріалами Науково-

практичної конференції з 12 міжнародною участю 2 грудня 2014 р. Харків: 

«Друкарня Мадрид», 2015. 112 с., С.103-106. 

10. Шуба О. А. Діяльність фінансово-промислових груп у національних 

економіках / Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху 

глобалізації: колективна монографія / кол. авт.; за ред. А. П. Голікова, О. А. 

Довгаль. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. 316 с., С. 156 – 170. 

11. Ковтун Т.Д. Валютно-курсова політика та її вплив на національні 

конкурентні переваги / Національні моделі розвитку конкурентних переваг. 

Збірник наукових праць науково-практичної конференції молодих вчених та 

студентів. Харків: ХНУ. 2010. С. 132-139. 

 

9.3. Інформаційні ресурси 

1. Міністерство закордонних справ України. URL: http://mfa.gov.ua/ua 

2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом і його державами-членами, з іншої сторони. URL: 

//http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document?id=56219 

3. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). URL: 

http://www.evrazes.com/customunion/about 

4. Исполнительный комитет СНГ. URL: http://www.cis.minsk.by/ 

5. Организация Объединенных Наций (ООН). URL: http://www.un.org/ru/ 

6. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). URL: http://www.apec.org/ 

7. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). URL: 

http://www.asean.org/ 

8. Bank for International Settlements (BIS). URL: http://www.bis.org/15 

9. Economic Co-operation and Development (OECD). URL: 

http://www.oecd.org/ 

10. European Central Bank (ECB). URL: 

https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html 

11. Financial Stability Board. URL: http://www.financialstabilityboard.org 

12. Food and Agriculture Organization (FAO). URL: http://www.fao.org/home/en/ 

13. International Atomic Energy Agency (IAEA). URL: http://www.iaea.org/ 

14. International Finance Corporation (IFC). URL: 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/hom

e 

15. International Fund for Agricultural Development (IFAD). URL: 

http://www.ifad.org/ 

16. International Labour Organization (ILO). URL: http://www.ilo.org/global/lang-

-en/index.htm 
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17. International Monetary Fund - IMF DataMapper. URL: 

http://www.imf.org/external/datamapper/index.php 

18. Mercosur. URL: http://www.mercosur.int/ 

19. North American Free Trade Agreement (NAFTA). URL: 

http://www.naftanow.org/ 

20. Organization of Black Sea Economic Cooperation (BSEC). URL: 

http://www.bsec-organization.org/Pages/homepage.aspx 

21. Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). URL: 

http://www.opec.org/opec_web/en/ 

22. The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). URL: 

http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx 

23. United Nations. URL: http://www.un.org/en/ 

24. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). URL: 

http://www.unido.org/ 

25. World Bank Group - Data & Research. URL: 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0,,menuPK:476823~pageP

K:64165236~piPK:64165141~theSitePK:469372,00.html 

26. World Customs Organization (WCO). URL: http://www.wcoomd.org/en.aspx 

27. World Trade Organization. URL: http://www.wto.org/ 


