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1. Анотація дисципліни: дисципліна включає теми, в яких розкриваються 

сутність і особливості міжнародної економічної діяльності України, суб’єкти 

міжнародних економічних операцій в Україні, сутність та види експортно-імпортних 

операцій, особливості регулювання зовнішньоторговельних операцій в Україні, 

відносини України з міжнародними інститутами регулювання торгівлі; розглядаються 

особливості міжнародної торгівлі послугами в Україні,  роль держави в регулюванні 

торгівлі послугами; приділяється увага питанням міжнародних інвестиційних, 

валютно-кредитних відносин України, міжнародній трудовій міграції, міжнародному 

трансферу технологій та інноваційній політиці в системі пріоритетів міжнародної 

економічної діяльності, регулюванню міжнародної економічної діяльності України, 

напрямам підвищення конкурентоспроможності української економіки, особливостям 

митного регулювання міжнародної торгівлі в Україні, глобальному контексту 

міжнародного економічного співробітництва.  

 

  

2. Мета та завдання курсу: 
 

Метою є  формування знань про об'єктивні закономірності, реальні процеси та 

специфічні особливості міжнародної економічної діяльності України, а також 

практичних навичок щодо здійснення комерційних, інвестиційних та фінансових 

операцій у міжнародній сфері. 

 
 

Завдання: засвоєння теоретичних засад і категоріального апарату міжнародної 

економічної діяльності – її методологічних основ, сутності, предмета, об'єкта, 

суб'єктів, методів дослідження;  знання сутності, механізмів та форм співробітництва 

між країнами в торговельній, науково-технічній, інвестиційній, валютно-фінансовій і 

кредитній сферах; знання теоретико-методичних засад міжнародного та державного 

регулювання руху факторів виробництва і міжнародної торгівлі товарів 



і послуг; знання особливостей міжнародного економічного співробітництва 

України для вирішення глобальних проблем світової економіки.  

  

   

3. Програмні компетентності та результати навчання 

Після успішного завершення дисципліни здобувач формуватиме наступні 

програмні компетентності та результати навчання: 

Інтегральна компетентність  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні завдання у сфері міжнародних відносин у цілому та міжнародних 

економічних, зокрема, професійної діяльності (у т. ч. у процесі навчання), що 

передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних 

досліджень світогосподарських зв’язків. 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність навчатися та бути сучасно навченим. 

ЗК 2. Здатність продукувати нові ідеї, системно мислити, проявляти креативність, 

гнучкість, уміння управляти часом. 

Фахові компетентності: 

ФК 4. Здатність застосовувати базові знання у сфері міжнародних економічних 

відносин з використанням нормативно-розпорядчих документів, довідкових 

матеріалів. 

ФК 7. Здатність виокремлювати закономірності та характерні ознаки 

світогосподарського розвитку й особливості реалізації економічної політики. 

ФК 9. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та 

принципи регулювання міжнародної торгівлі. 

 Програмні результати навчання: 
ПРН 3. Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан 

міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав. 

ПРН 7. Відстоювати інтереси України у різних сферах міжнародних відносин. 

ПРН 11. Оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного 

співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних 

системах. 

ПРН 15. Демонструвати знання про природу та характер розвитку та взаємодій 

окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях. 

ПРН 19. Володіти методикою аналізу моделювання та прогнозування соціальних 

та економічних явищ і процесів на різних рівнях управління. 

 

4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

Кількість кредитів/годин Лекції (год.) Практичні заняття 

(год.) 

Самостійна робота 

(год.) 

3 кредити / 90 годин 18 18 54 
 

 



5. Ознаки курсу 

Рік 

викладання 

Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 

Обов’язкова/вибіркова 

2020/2021 VI 292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

III  Обов’язкова  

 

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет, інше обладнання: мультимедійний проектор для: 

комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; виконання завдань 

самостійної роботи; проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий 

контроль). Програмний редактори MSExcel. Програмне забезпечення для роботи з 

освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої 

діяльності: Moodlе. 
 

7. Політика курсу 

Для успішного складання підсумкового контролю з дисципліни вимагається 

100% відвідування очне або дистанційне відвідування всіх видів відповідно до 

встановленого розкладу, не запізнюватися. У разі відсутності з поважних причин 

(через хворобу) необхідно надати відповідну довідку. Пропущені заняття 

відпрацьовувати в визначений викладачем час на консультаціях. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись 

індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету) та 

презентувати виконані завдання під час консультації викладача. Пропуск понад 25% 

занять без поважної причини буде оцінений як FX. 

Високо цінується академічна доброчесність. До всіх студентів освітньої 

програми відбувається абсолютно рівне ставлення. Навіть окремий випадок 

порушення академічної доброчесності є серйозним проступком, який може призвести 

до несправедливого перерозподілу оцінок і, як наслідок, загального рейтингу 

студентів. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань 

під час заняття. Реферати та тези доповідей, інші наукові роботи повинні мати 

коректні текстові посилання на використану літературу. Мінімальне покарання для 

студентів, яких спіймали на обмані чи плагіаті під час тесту чи підсумкового 

контролю, буде нульовим для цього завдання з послідовним зниженням підсумкової 

оцінки дисципліни принаймні на одну літеру. Будь ласка, поставтесь до цього питання 

серйозно та відповідально. 
 

8. Схема курсу 



 

 
Тиждень, 

дата, 

години 

Тема, план, Форма 

навчального 

заняття 

кількість годин 

(аудиторної та 

самостійної) 

Список 

рекомендованих 

джерел 

Завдання Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 1. Форми міжнародної економічної діяльності України. 

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 1. Сутність і особливості 

міжнародної економічної 

діяльності України. 

1.1 Предмет міжнародної 

економічної діяльності.  

1.2. Сутність та основні принципи 

міжнародної економічної діяльності. 

1.3. Форми міжнародної економічної 

діяльності. 

1.4. Відкрита економіка: її сутність, 

основні риси та показники. 

1.5.  Платіжний баланс як показник 

міжнародної економічної діяльності: 

його сутність та структура. Аналіз та 

оцінка платіжного балансу України. 

Лекція − 2 год. 1, 2, 4, 6, 9, 12, 

14, 20, 21-27 

 

Опрацю

вання 

лекційн

ого 

матеріал

у 

 

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 1. Сутність і особливості 

міжнародної економічної 

діяльності України. 

1.1 Предмет міжнародної 

економічної діяльності.  

1.2. Сутність та основні принципи 

міжнародної економічної діяльності. 

1.3. Форми міжнародної економічної 

діяльності. 

1.4. Відкрита економіка: її сутність, 

основні риси та показники. 

1.5.  Платіжний баланс як показник 

міжнародної економічної діяльності: 

його сутність та структура. Аналіз та 

оцінка платіжного балансу України. 

Семінар − 2 

год., самост.  

робота – 4 год. 

1, 2, 4, 6, 9, 12, 

14, 20, 21-27 

 

Тестува

ння  

2 

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 2. Суб’єкти міжнародних 

економічних операцій в Україні.  

2.1. Національна та міжнародна 

економіка: суб’єкти, операції, 

фактори середовища.  

2.2. Критерії класифікації суб’єктів 

міжнародної економічної діяльності. 

2.3.Суб’єкти господарювання як 

учасники міжнародної економічної 

діяльності.  

2.4. Органи державного управління у 

процесі здійснення міжнародної 

економічної діяльності. Регуляторна 

функція держави. 

2.5.  Цілі й інструменти 

національного регулювання 

міжнародної економічної діяльності. 

2.6. Економіко-правове забезпечення 

регуляторного процесу.  

Лекція − 1 год. 1, 3, 8-10, 12, 

17-26 

 

Опрацю

вання 

лекційн

ого 

матеріал

у 

 



 

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 2. Суб’єкти міжнародних 

економічних операцій в Україні.  

2.1. Національна та міжнародна 

економіка: суб’єкти, операції, 

фактори середовища.  

2.2. Критерії класифікації суб’єктів 

міжнародної економічної діяльності. 

2.3.Суб’єкти господарювання як 

учасники міжнародної економічної 

діяльності.  

2.4. Органи державного управління у 

процесі здійснення міжнародної 

економічної діяльності. Регуляторна 

функція держави. 

2.5.  Цілі й інструменти 

національного регулювання 

міжнародної економічної діяльності. 

2.6. Економіко-правове забезпечення 

регуляторного процесу.  

 

Семінар  − 2 

год., самост.  

робота – 5 год. 

 

 

1, 3, 8-10, 12, 

17-26 

 

Індивіду

альна 

робота 

5 

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 3. Експорт і імпорт товарів. 

3.1. Сутність та класифікація 

міжнародної торгівлі товарами. 

 3.2. Експортно-імпортні операції: 

сутність та види.  

3.3. Прямі та опосередковані 

експортно-імпортні операції. 

Реекспорт та реімпорт. Особливості 

експортної та імпортної політики 

України.  

3.4. Поняття та форми 

товарообмінних операцій. Бартерні 

операції. Торговельні компенсаційні 

угоди. Промислові компенсаційні 

угоди.  

3.5. Галузеві та геополітичні 

пріоритети розвитку зовнішньої 

торгівлі України.   

3.6.  Особливості регулювання 

зовнішньоторговельних операцій в 

Україні: методи та інструменти 

реалізації.  

 

Лекція − 2 год. 2, 3, 5, 9, 10-14, 

19 

 

Опрацю

вання 

лекційн

ого 

матеріал

у 

 

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 3. Експорт і імпорт товарів. 

3.1. Сутність та класифікація 

міжнародної торгівлі товарами. 

 3.2. Експортно-імпортні операції: 

сутність та види.  

3.3. Прямі та опосередковані 

експортно-імпортні операції. 

Реекспорт та реімпорт. Особливості 

експортної та імпортної політики 

України.  

3.4. Поняття та форми 

товарообмінних операцій. Бартерні 

операції. Торговельні компенсаційні 

Семінар − 1 

год., самост.  

робота – 4 год. 

2, 3, 5, 9, 10-14, 

19 

 

Самості

йна 

робота 

7 



угоди. Промислові компенсаційні 

угоди.  

3.5. Галузеві та геополітичні 

пріоритети розвитку зовнішньої 

торгівлі України.   

3.6.  Особливості регулювання 

зовнішньоторговельних операцій в 

Україні: методи та інструменти 

реалізації.  

 

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 4. Особливості міжнародної 

торгівлі послугами в Україні 

4.1. Сутність міжнародної торгівлі 

послугами.  

4.2. Види міжнародних послуг та їх 

класифікація. Структурно-галузеві 

компоненти системи міжнародної 

торгівлі послугами. 

4.3.  Міжнародні послуги у сфері 

виробництва, кооперування та 

реклами. 

4.4.  Міжнародний ринок послуг: 

сучасний стан та перспективи 

розвитку.   

4.5. Роль держави в регулюванні 

торгівлі послугами. 

Лекція − 1 год. 3-4, 7, 9-13, 22-

29 

Опрацю

вання 

лекційн

ого 

матеріал

у 

 

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 4. Особливості міжнародної 

торгівлі послугами в Україні 

4.1. Сутність міжнародної торгівлі 

послугами.  

4.2. Види міжнародних послуг та їх 

класифікація. Структурно-галузеві 

компоненти системи міжнародної 

торгівлі послугами. 

4.3.  Міжнародні послуги у сфері 

виробництва, кооперування та 

реклами. 

4.4.  Міжнародний ринок послуг: 

сучасний стан та перспективи 

розвитку.    

4.5. Роль держави в регулюванні 

торгівлі послугами. 

Семінар − 1 

год., самост.  

робота – 5 год. 

3-4, 7, 9-13, 22-

29 

Доповід

ь 

4 

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 5. Міжнародні інвестиційні, 

валютно-кредитні відносини 

України. 

5.1. Сучасні особливості 

міжнародного інвестиційного 

процесу.  

5.2. Трансформаційна специфіка 

національної участі в міжнародних 

ринках капіталів.  

5.3. Приватизація як інструмент 

залучення інвестицій до 

трансформаційної економіки.  

5.4. Міжнародні валютно-фінансові 

інструменти в моделі відкритої 

економіки.  

Лекція − 2 год. 5, 8-14, 17-24, 

26 

 

Опрацю

вання 

лекційн

ого 

матеріал

у 

 



5.5. Ризики макроекономічної 

дестабілізації через відкритість 

фінансово- монетарної та 

інвестиційної сфери.  

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 5. Міжнародні інвестиційні, 

валютно-кредитні відносини 

України. 

5.1. Сучасні особливості 

міжнародного інвестиційного 

процесу.  

5.2. Трансформаційна специфіка 

національної участі в міжнародних 

ринках капіталів.  

5.3. Приватизація як інструмент 

залучення інвестицій до 

трансформаційної економіки.  

5.4. Міжнародні валютно-фінансові 

інструменти в моделі відкритої 

економіки.  

5.5. Ризики макроекономічної 

дестабілізації через відкритість 

фінансово- монетарної та 

інвестиційної сфери. 

Семінар − 1 

год., самост.  

робота – 4 год. 

5, 8-14, 17-24, 

26 

 

Контрол

ьна 

робота 

10 

Модуль 2 Регулювання міжнародної економічної діяльності України. 

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 6. Україна на світових 

ринках праці та міжнародна 

трудова міграція. 

6.1. Поняття міжнародної міграції 

робочої сили: міграція в долі 

українського та інших народів. 

6.2.  Класифікація складових, 

факторів та видів міжнародної 

міграції.  

6.3. Неекономічні фактори міграції. 

Економічні фактори міграції. 

6.4.  Аналіз наслідків міграції на 

ринку праці. 

 

Лекція − 1 год. 1, 4, 8, 9-15, 25,  

29-32 

Опрацю

вання 

лекційн

ого 

матеріал

у 

 

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 6. Україна на світових 

ринках праці та міжнародна 

трудова міграція. 

6.1. Поняття міжнародної міграції 

робочої сили: міграція в долі 

українського та інших народів. 

6.2.  Класифікація складових, 

факторів та видів міжнародної 

міграції.  

6.3. Неекономічні фактори міграції. 

Економічні фактори міграції. 

6.4.  Аналіз наслідків міграції на 

ринку праці. 

Семінар − 2 

год., самост.  

робота – 5 год. 

1, 4, 8, 9-15, 25,  

29-32 

Тестува

ння 

2 

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 7. Міжнародний трансфер 

технологій та інноваційна 

політика в системі пріоритетів 

міжнародної економічної 

діяльності. 

7.1. Міжнародний рух технологій: 

предмет і сучасні тенденції.  

Лекція − 2 год. 2, 3, 5-8,  9-13, 

19, 23, 26-29 

 

Опрацю

вання 

лекційн

ого 

матеріал

у 

 



7.2. Інформатизація як визначальний 

фактор моделі міжнародного 

співробітництва.  

7.3. Технополіси в стратегії розвитку 

відкритої економіки.  

7.4. Макроекономічна політика 

України в контексті сучасного НТП.  

7.5. Стандартизація як фактор та 

умова міжнародного 

співробітництва. 

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 7. Міжнародний трансфер 

технологій та інноваційна 

політика в системі пріоритетів 

міжнародної економічної 

діяльності. 

7.1. Міжнародний рух технологій: 

предмет і сучасні тенденції.  

7.2. Інформатизація як визначальний 

фактор моделі міжнародного 

співробітництва.  

7.3. Технополіси в стратегії розвитку 

відкритої економіки.  

7.4. Макроекономічна політика 

України в контексті сучасного НТП.  

7.5. Стандартизація як фактор та 

умова міжнародного 

співробітництва. 

Семінар − 2 

год., самост.  

робота – 4 год. 

2, 3, 5-8,  9-13, 

19, 23, 26-29 

 

Презент

ація 

4 

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 8. Регулювання міжнародної 

економічної діяльності України. 

8.1.  Концептуальні проблеми 

регулювання відкритої економіки. 

Моделі відкритої економічної 

політики. 

 8.2. Напрями підвищення 

конкурентоспроможності 

української економіки.  

8.3. Сучасні форми протекціонізму: 

поняття антиімпортних 

адміністративних процедур.  

8.4. Добровільне обмеження 

експорту в контексті антиімпортної 

політики.  

8.5. Антидемпінг як фактор у 

конкурентній боротьбі.  

Лекція − 1 год. 1, 2, 3, 5,  7,  9, 

10, 12, 18-27, 

30 

Опрацю

вання 

лекційн

ого 

матеріал

у 

 

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 8. Регулювання міжнародної 

економічної діяльності України. 

8.1.  Концептуальні проблеми 

регулювання відкритої економіки. 

Моделі відкритої економічної 

політики. 

 8.2. Напрями підвищення 

конкурентоспроможності 

української економіки.  

8.3. Сучасні форми протекціонізму: 

поняття антиімпортних 

адміністративних процедур.  

Семінар − 1 

год., самост.  

робота – 5 год. 

1, 2, 3, 5,  7,  9, 

10, 12, 18-27, 

30 

Тестува

ння 

2 



8.4. Добровільне обмеження 

експорту в контексті антиімпортної 

політики.  

8.5. Антидемпінг як фактор у 

конкурентній боротьбі.  

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 9. Особливості митного 

регулювання міжнародної торгівлі 

в Україні. 

9.1. Суть і принципи митного 

регулювання в Україні. Види митних 

режимів, що використовуються в 

Україні.  

9.2. Основні митні процедури і 

порядок їх здійснення.  

9.3. Система митних податей та 

митних зборів. Митна вартість 

товару і розрахунок митних 

платежів.  

9.4. Єдиний митний тариф України.   

9.5. Традиційні засоби підтримки 

національного товаровиробника у 

сфері міжнародної торгівлі.  

9.6. Застосування митного тарифу та 

нетарифних інструментів та інтереси 

України. 

 

Лекція − 1 год. 6, 7,  13, 14, 15, 

19, 25, 26-28, 

31 

 

Опрацю

вання 

лекційн

ого 

матеріал

у 

 

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 9. Особливості митного 

регулювання міжнародної торгівлі 

в Україні. 

9.1. Суть і принципи митного 

регулювання в Україні. Види митних 

режимів, що використовуються в 

Україні.  

9.2. Основні митні процедури і 

порядок їх здійснення.  

9.3. Система митних податей та 

митних зборів. Митна вартість 

товару і розрахунок митних 

платежів.  

9.4. Єдиний митний тариф України.   

9.5. Традиційні засоби підтримки 

національного товаровиробника у 

сфері міжнародної торгівлі.  

9.6. Застосування митного тарифу та 

нетарифних інструментів та інтереси 

України. 

 

Семінар − 1 

год., самост.  

робота – 5 год. 

6, 7,  13, 14, 15, 

19, 25, 26-28, 

31 

 

Тестува

ння 

2 

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 10. Міжнародні комерційні 

операції. 

10.1. Суть та види міжнародних 

комерційних операцій.  

10.2. Транснаціоналізація в 

підприємницькій сфері: суб’єкти та 

функціональна специфіка.  

10.3. Геостратегічні фактори 

розвитку інвестиційних тенденцій.  

Лекція − 2 год. 3-7, 16-20, 29 Опрацю

вання 

лекційн

ого 

матеріал

у 

 



10.4. Акціонерні форми та засоби 

транснаціоналізації комерційної 

діяльності.  

10.5. Неакціонерні форми та засоби 

транснаціоналізації комерційної 

діяльності. 

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 10. Міжнародні комерційні 

операції. 

10.1. Суть та види міжнародних 

комерційних операцій.  

10.2. Транснаціоналізація в 

підприємницькій сфері: суб’єкти та 

функціональна специфіка.  

10.3. Геостратегічні фактори 

розвитку інвестиційних тенденцій.  

10.4. Акціонерні форми та засоби 

транснаціоналізації комерційної 

діяльності.  

10.5. Неакціонерні форми та засоби 

транснаціоналізації комерційної 

діяльності. 

Семінар − 2 

год., самост.  

робота – 4 год. 

3-7, 16-20, 29 Усне 

опитува

ння 

5 

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 11. Україна у світових 

інтеграційних процесах.  

11.1. Цілі і основні форми 

міжнародної економічної інтеграції. 

11.2.  Глобалізація та регіоналізація 

– форми соціально-економічної 

інтернаціоналізації.  

11.3.   Прикордонне співробітництво 

в Україні.  Співробітництво України 

з країнами СНД та ЄЕП.  

11.4. Співробітництво України з 

регіональними інтеграційними 

об’єднаннями.  

11.5. Співробітництво України з 

міжнародними організаціями.   

11.6. Сутність та особливості 

процесів інтернаціоналізації: 

українська специфіка.  

Лекція − 2 год. 1, 4-8, 12-16 Опрацю

вання 

лекційн

ого 

матеріал

у 

 

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 11. Україна у світових 

інтеграційних процесах.  

11.1. Цілі і основні форми 

міжнародної економічної інтеграції. 

11.2.  Глобалізація та регіоналізація 

– форми соціально-економічної 

інтернаціоналізації.  

11.3.   Прикордонне співробітництво 

в Україні.  Співробітництво України 

з країнами СНД та ЄЕП.  

11.4. Співробітництво України з 

регіональними інтеграційними 

об’єднаннями.  

11.5. Співробітництво України з 

міжнародними організаціями.   

11.6. Сутність та особливості 

процесів інтернаціоналізації: 

українська специфіка. 

Семінар − 2 

год., самост.  

робота – 4 год. 

1, 4-8, 12-16 Самості

йна 

робота 

7 



Згідно 

робочого 

навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 12. Глобальний контекст 

міжнародного економічного 

співробітництва.  

12.1. Економічна безпека за умов 

відкритої економіки.  

12.2. Сировинні ресурси у 

міжнародній економічній діяльності.  

12.3. Паливно-енергетичні ресурси у 

відкритій економіці.  

12.4. Глобальні тенденції 

промислово-технологічного 

розвитку. 

Лекція − 1 год. 4, 7, 9, 11-17, 

28 

Опрацю

вання 

лекційн

ого 

матеріал

у 

 

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 12. Глобальний контекст 

міжнародного економічного 

співробітництва.  

12.1. Економічна безпека за умов 

відкритої економіки.  

12.2. Сировинні ресурси у 

міжнародній економічній діяльності.  

12.3. Паливно-енергетичні ресурси у 

відкритій економіці.  

12.4. Глобальні тенденції 

промислово-технологічного 

розвитку. 

Семінар − 1 

год., самост.  

робота – 5 год. 

4, 7, 9, 11-17, 

28 
Контрол

ьна 

робота 

10 

 

 

9. Система оцінювання та вимоги: форма (метод) контрольного заходу та вимоги 

до оцінювання програмних результатів навчання 

Модуль 1. Назва та максимальна кількість балів за цей модуль 

Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 

Контрольна робота – 10 балів. 

Доповідь – 4 бали. 

Тести (2 бали за 1 тест). 

Самостійна робота – 7 балів. 

Індивідуальні завдання – 1-5 балів. 

Модуль 2. Назва та максимальна кількість балів за цей модуль 

Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 

Контрольна робота – 10 балів. 

Презентація – 4 бали. 

Тести (по 2 бали за 3 тести). 

Самостійна робота – 7 балів. 

Усне опитування – 5 балів. 

Студенти можуть отримати до 10% бонусних балів за виконання індивідуальних 

завдань, підготовці презентації англомовної статті з аналізу даних, участь у конкурсах 

наукових робіт, предметних олімпіадах, конкурсах, неформальній та інформальній 

освіті (зокрема, COURSERA та ін.). за виконання завдань підвищеної складності 

(конкретне значення визначає викладач). 

Таблиця 1 

Розподіл балів, які отримують здобувачі, за результатами опанування 



освітньої компоненти/навчальної дисципліни, формою семестрового контролю 

якої є екзамен 

№ Види навчальної діяльності (робіт) модуль 1 модуль 2 Сума балів 

1

. 

Аудиторна робота (заняття у 

дистанційному режимі) 

11 15 26 

- тестування 2 6 8 

- доповідь 4  4 

- індивідуальні завдання  5  5 

- усне опитування  5 5 

- презентація  4 4 

2

2. 

Самостійна робота  7 7 14 

3

3. 

Контрольна робота  10 10 20 

 Поточне оцінювання (разом) 28 32 60 

Підсумковий контроль    40 

Разом балів   100 

1 - участь у наукових, науково-практичних 

конференціях, олімпіадах; 

- підготовка наукової статті, наукової 

роботи на конкурс; 

- тощо 

  max 10 

Оцінка відповідає рівню сформованості загальних і фахових компетентностей 

та отриманих програмних результатів навчання здобувача освіти та визначається 

шкалою ЄКТС та національною системою оцінювання (табл. 2). 

Таблиця 2  

Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС 

Сума балів /Local grade Оцінка ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою/National 

grade 

90 – 100 А Excellent Відмінно  

82-89 В 
Good Добре  

74-81 С 

64-73 D Satisf

actory 
Задовільно  

60-63 Е 

35-59 F

X 
Fail 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1-34 F Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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