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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Мета навчальної дисципліни 
 

Метою викладання дисципліни є формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок у 

галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних 

відносин. 
 

 Предмет навчальної дисципліни 

Предмет навчальної дисципліни – система міжнародних економічних відносин, що 

складаються між національними економіками країн світу в умовах глобалізації. 

 

Основні завдання 
 

Основні завдання навчальної дисципліни: 

▪ вивчення сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку; 

▪ вивчення методів аналізу політико-правового, економічного, соціально-культурного 

середовища та інфраструктури міжнародної економічної діяльності; 

▪ набуття знань про регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародну валютну 

систему, методологію міжнародних розрахунків, процеси міжнародної економічної інтеграції; 

▪ набуття вмінь використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній 

діяльності України. 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

В результаті вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» студент повинен 

 знати: 

суть законів і закономірностей розвитку світового господарства; принципи формування і 

специфіку сучасної організації світової системи господарства; форми міжнародних 

економічних відносин; закономірності функціонування сучасних світових ринків товарів, 

послуг, капіталів та робочої сили; характеристику форм зовнішньоторговельної політики: 

протекціонізм та лібералізація; особливості міжнародних валютно-фінансових відносин, 

світових валютних та фінансових ринків; принципи раціональної поведінки суб’єктів 

міжнародної економіки на світових ринках товарів, капіталів та робочої сили; форми 

економічної інтеграції і основні інтеграційні угрупування; місце і роль України у світовій 

економіці. 

вміти: 

володіти основними категоріями міжнародної економіки; розуміти механізм дії економічних 

законів міжнародної економіки; використовувати та аналізувати широкий статистичний матеріал 

щодо міжнародної торгівлі, світового руху мобільних факторів виробництва (капіталів, робочої 

сили, технологій); виявляти найважливіші проблеми і перспективи еволюції міжнародної 

економіки як господарської системи; аналізувати і порівнювати стан економіки України та її 

місце в світі. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 



 

Навчальна програма складена на  4 кредити. 

Форми контролю: ПК,  екзамен 

 

РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Міжнародна економіка» 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

07 Управління та адміністрування 
 

 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

нормативна 

 

Код та назва спеціальності: 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
 

Освітній  ступінь: 

бакалавр 

Спеціалізація: 

Фінанси, митна справа та 

оподаткування 

 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Методи навчання: 

лекції, семінарські заняття, самостійна робота, 

ІНДЗ (творчі завдання), робота в бібліотеці, 

Інтернеті, складання схем, таблиць тощо _ 

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 
Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуал

ьна робота 

студента 

(ІР) 

4 120 64 32 30 2 34 22 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних робіт 
Вид контролю 

 

4 
12 1 екзамен 

 

 



РОЗДІЛ 3.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Зміст навчальної дисципліни за темами 
Номер 

теми 
Назва теми 

Тема 1. Міжнародна економічна система 

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність 

Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг 

Тема 4. Світовий фінансовий ринок 

Тема 5. Світова валютна система 

Тема 6.. Міжнародний кредит 

Тема 7. Міжнародна трудова міграція 

Тема 8 Міжнародні розрахунки і платіжний баланс 

Тема 9 Прямі інвестиції та міжнародне виробництво 

Тема 10 Міжнародна регіональна інтеграція 

Тема 11. Інтеграція України у світову економіку. 

Тема 12. Глобалізація економічного розвитку   

 

 

 

РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1.Міжнародна економічна система 

Предмет дисципліни «Міжнародна економіка». Міжнародна економічна система: сутність 

та структура. Міжнародні економічні відносини. Міжнародна економічна діяльність. Сукупність 

національних економік. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку. 

Інтернаціоналізація господарського життя. Міжнародний поділ праці: сутність, форми та 

фактори. Основні форми міжнародних економічних відносин. Рівні МЕВ. Принципи МЕВ. 

Основні суб’єкти МЕВ. Середовище розвитку МЕВ. 

 

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність 

Матеріальні основи руху міжнародної економіки і міжнародної економічної діяльності. 

Інтернаціоналізація виробництва – основні тенденції і характерні риси.  

Міжнародна економічна діяльність: сутність суб’єкти та форми. Сутність і мотивація 

міжнародного бізнесу. Суб'єкти міжнародного бізнесу. Експорт та імпорт товарів та послуг. 

Контрактні та коопераційні угоди. 

Міжнародне співробітництво та міжнародний бізнес 

Транснаціональні корпорації. Міжнародні спільні підприємства, мета і порядок створення, 

механізм і особливості функціонування. Міжнародні організації та їх систематизація.  

 

Тема 3.Світовий ринок товарів і послуг 

Основні елементи світового ринку товарів і послуг. Показники міжнародної торгівлі. 

Форми сучасної міжнародної торгівлі. Міжнародна торгівля товарами. 

 Міжнародна торгівля послугами. Види і форми МТ. Зустрічна торгівля. Особливості розвитку 

зовнішньоторговельної політики держав. Протекціонізм і лібералізація торгівлі. Засоби 

зовнішньоторговельної політики. Регіональне торговельне співробітництво.  
Регулювання міжнародних торговельних відносин. Діяльність міжнародних торговельних організацій. 

ГАТТ (Генеральна угода з тарифів і торгівлі) та ЮНКТАД (Конференція ООН з питань торгівлі й 

розвитку). Перетворення ГАТТ на Світову організацію торгівлі (СОТ). Реорганізація КОКОМ 

(Координаційна Рада з експортного контролю). Значення торговельних договорів і угод у сучасних 

умовах. Діяльність Міжнародної торговельної палати. Передумови й особливості участі України в МТ. 

Ціноутворення в міжнародній торгівлі на світовому ринку товарів і послуг. 



Принципи регулювання міжнародних торгових відносин на Світовому ринку товарів і послуг. 

Митний тариф та інші тарифні інструменти регулювання міжнародної торгівлі. Нетарифні засоби 

регулювання 

 

Тема 4.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.. Географічна структура, світовий грошовий ринок 

капіталів, основні міжнародні фінансові центри, передумови їх виникнення і особливості 

функціонування. Транснаціональні банки, фінансові компанії, фондові біржі. Валютна структура 

світового ринку капіталів. Проблема заборгованості і можливі шляхи її розв'язання. Зовнішня 

заборгованість, позики та іноземні інвестиції в економіку України 

Формування і розвиток світового ринку капіталу. Географічна  структура, світовий грошовий 

ринок капіталів, основні міжнародні фінансові центри, передумови їх виникнення і особливості 

функціонування. 

. Різновиди формування і розвиток світового ринку позичкових капіталів (СРПК), його функції. 

Різновидність операцій на СРПК. Операції сек’юритизації.  

Сутність та особливості розвитку євроринку. Євровалюта. Фактори розвитку євроринку та його 

сектори.  

Міжнародні фінансові центри, передумови їх функціонування. Регіональні зміни у сфері зовнішніх 

позичань.  

Тема 5. 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. 

 

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. Міжнародні кредитно-фінансові 

інститути та їх діяльність. Проблема зовнішньої заборгованості. Україна в міжнародних 

кредитних відносинах.  

 

Тема 7.Міжнародна трудова міграція 
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. Україна в світових міграційних процесах. 

 

 

Тема 8.Міжнародні розрахунки і платіжний баланс  
Поняття міжнародних розрахунків. Типи і види міжнародних розрахункiв. Форми 

міжнародних розрахунків та їхня порівняльна характеристика(документарний акредитив, інкасо, 

банківський переказ, відкритий рахунок, розрахунки векселями та чеками).. Платіжний баланс, 

його структура і методологія складання. Платіжний баланс України, стан, структура, динаміка. 

Чинники, що впливають на платіжний баланс країни. Методи державного регулювання 

платіжного балансу. 



 

Тема 9 Прямі інвестиції та міжнародне виробництво 

 

Сутність, мотиви і форми міжнародного руху капталу. Прямі й портфельні  інвестиції. 

Фактори, що впливають на міжнародний рух капіталу. Об’єктивні основи міжнародної міграції 

капіталу. Особлива роль прямих іноземних інвестицій. Наслідки прямих зарубіжних інвестицій. 

Україна у світовому інвестиційному процесі. Міжнародне виробництво. Роль ТНК як «двигунів 

світової економіки», їх кількість, питома вага у світовому виробництві промислової продукції та 

торгівлі. Види транснаціональних  корпорацій (ТНК), причини їх виникнення, їх зміст та 

діяльність, основні специфічні риси. Індекс транснаціональності. Основні особливості діяльності 

ТНК. Трансфертні ціни. РольТНК у міжнародних економічних відносинах. 

 

Тема 10.Міжнародна регіональна 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. 

 

Тема 11. Інтеграція України у світову економіку 

Об’єктивна необхідність інтеграції України у світове господарство. Об’єктивні 

можливості інтеграції України у світову економіку. Основні напрямки, форми, суб’єкти 

зовнішньоекономічних відносин України. Роль економічної реформи в інтеграції України у 

світову економічну систему. Напрямки адаптації України до міжнародного поділу праці. 

 

Тема 12. Глобалізація економічного розвитку   
Глобалізація як вища стадія інтернаціоналізації світової економіки. Визначення 

глобалізації. Передумови розвитку глобалізацій них процесів: виробничі, науково-технічні, та 

технологічні; організаційні; економічні; інформаційні; політичні; соціальні та культурні. 

Позитивні наслідки глобалізаційних процесів. Негативні наслідки, потенціальні проблеми та 

небезпеки глобалізації. 
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РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

№ 

розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  ОПП 
Розподіл аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о
 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
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п
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т
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я

х
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(к
о
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р

о
л
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н
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р
о

б
о

т
и

) 

аудиторні 
СРС/ 

ІР  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

Тема 1.. Міжнародна економічна 

система 
10 6 4 4 -2  

Тема 2. Міжнародна економічна 

діяльність 10 6 4 4 -2  

Тема 3. 
Світовий ринок товарів і 

послуг 
10 6 4 4 2  

Тема 4. 
Світовий фінансовий 

ринок 
10 6 4 4 2  

Тема 5. Світова валютна система 10 6 4 4 2  

Тема 6. Міжнародний кредит 6 2 4 2-   

Тема 7 
Міжнародна трудова 

міграція 
10 6 4 4 2  

Тема 8. 
Міжнародні розрахунки і 

платіжний баланс 
4  4    

Тема 9  
Прямі інвестиції та 

міжнародне виробництво 

4 

 
 

4 

 
  

 

 

Тема 10. 
Міжнародна регіональна 

інтеграція  
10 6 4 4 2  

Тема 11. 
Інтеграція України у 

світову економіку. 
6 2 4 2   

Тема 12. 
Глобалізація 

економічного розвитку   
4  4    

Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання (ІНДЗ) 
24  /24    

Контрольна робота 2 2   2 2 

Разом годин 120 48 48 32 16  

 

 



РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 
 

№ 

заняття 
Тема лекційного заняття 

Кількість 

годин 

1 2 3 
 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1  

1. Міжнародна економічна система 2 

2. Міжнародна економічна система 2 

3 Міжнародна економічна діяльність 2 

4 Міжнародна економічна діяльність  

5 Світовий ринок товарів і послуг 2 

6. Світовий ринок товарів і послуг 2 

7 Світовий фінансовий ринок 2 

8 Світовий фінансовий ринок 2 

9 Світова валютна система 2 

10 Світова валютна система 2 

11 Міжнародний кредит 2 

12 Міжнародна трудова міграція 2 

13. Міжнародна трудова міграція 2 

14. Міжнародна регіональна інтеграція 2 

15 Міжнародна регіональна інтеграція 2 

16 Інтеграція України у світову економіку 2 

Разом годин 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 2  Календарно-тематичний план семінарських 

(практичних, лабораторних) занять, 

заліків по модулях, контрольних робіт 
 

№ 

заняття 

Тема семінарського (практичного, лабораторного) заняття.  

Контрольні роботи (заліки по модулях) 

Кількість 

годин  

1 2 3 
 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 16/2 

Тема 1. Міжнародна економічна система  

1. Семінарське заняття №1 2 

Тема 2. . Міжнародна економічна діяльність 

2 Семінарське заняття №2 2 

Тема 3 Світовий ринок товарів і послуг.  

3 Семінарське заняття №3 2 

Тема 4.  Світовий фінансовий ринок.  

4 Семінарське заняття №4 2 

Тема 5.Світова валютна система 

5 Семінарське заняття №5 2 

Тема7. Міжнародна трудова міграція 

6 Семінарське заняття №6 2 

Тема10.Міжнародна регіональна інтеграція 

7 Семінарське заняття №7 2 

Разом  практичних (семінарських, лабораторних) занять 14 

8 Заліковий модуль 2 

Разом контрольні роботи, заліки по модулях (ЗМ) 2 

Разом годин 16 
 

 

 

7.3  Графік  консультацій 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1. 
Консультація по організації та виконанню самостійної роботи студентів , 

по опрацюванню рекомендованої літератури 
2 

2. Консультація по підготовці до семінарських занять 2 

3. Консультація по виконанню ІНДЗ. 2 

4. Консультація перед написанням 1 

 Передекзаменаційна консультація 2 

Разом годин 9 
 

 



РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
 

1. Міжнародна економічна система: сутність та структура. 

2. Що таке світовий фінансовий ринок? Функції світового фінансового ринку. 

3.Що таке міжнародні валютні відносини? 

4. Міжнародна економічна діяльність, її суб’єкти та форми. 

5. Структура світового фінансового ринку. 

6.Що таке валютна система? 

7. Середовище міжнародної економічної діяльності: структуризація та особливості. 

8. Види забов’язань на міжнародному ринку цінних паперів. 

9.Національна валютна система її функції та елементи. 

10. Що таке інтернаціоналізація господарських зв’язків? Як ви розумієте інтернаціоналізацію на 

макрорівні і мікрорівні. 

11. Похідні фінансові інструменти (деривативи). 

12. Світова валютна система її головна задача та елементи. 

13. Екстернальний та інтернальний шляхи інтернаціоналізації. Транснаціоналізація. 

14. Що таке міжнародний рух капіталу. Які причини вивозу капіталу? 

15. Що таке національна валюта, валютний курс і валютний паритет, іноземна валюта, світові 

гроші? 

16. Світовий ринок та його основні риси. 

17. Міжнародний рух капіталу та його наслідки для країн експортерів та країн імпортерів 

капіталу. 

18. Що таке міжнародна рахункова одиниця, резервна валюта? 

19. Світове господарство. Характерні риси сучасного світового господарства. 

20. Класифікація форм міжнародного руху капіталу. 

21. Що таке конвертованість валюти? 

22. Міжнародна економіка та її основні ознаки. 

23. Дайте визначення основних понять в галузі прямих інвестицій (пряма зарубіжна інвестиція, 

підприємство з прямими зарубіжними інвестиціями, прямий інвестор) 

24. Розкрити зміст поняття міжнародна валютна ліквідність. 

25. Розкрити зміст понять “відкрита економіка” та “автаркія”. Переваги відкритої економіки. 

26. Дайте визначення поняттям “транснаціональна корпорація”, афілійовані компанії, дочірнє 

підприємство, асоційоване підприємство, філія. 

27. Еволюція світової валютної системи. Охарактеризувати систему золотого стандарту. 

28. Показники відкритості економіки. 

29. Назвіть основні причини виникнення ТНК. 

30. Еволюція світової валютної системи. Охарактеризувати Бреттон-Вудську валютну систему. 

31. Суспільний поділ праці і міжнародний поділ праці. 

32. Які сучасні концепції ТНК ви знаєте? Розкрийте їх зміст. 

33. Еволюція світової валютної системи. Охарактеризувати Ямайську валютну систему. 

34. Сутність міжнародної спеціалізації виробництва. 

35. Назвіть основні мотиви прямого закордонного інвестування ТНК. Які економічні 

детермінанти приймаючих країн ви знаєте? 

36. Що таке валютні ринки і які їх функції? 

37. Сутність міжнародного кооперування виробництва. 

38. Що таке портфельні інвестиції і які основні види цінних паперів, в які здійснюються 

портфельні інвестиції? 

39. Що таке операції “своп” та валютний арбітраж. Що таке опціон та його види? 

40. Групи країн у міжнародній економіці. 

41. Що таке світовий ринок позичкових капіталів та його структура? 

42. В чому відмінність форвардних валютних контрактів від ф’ючерсних? 



43. Розвинуті країни та їх роль у світовій економіці. 

44. Міжнародний кредит та його принципи і функції. 

45. Що таке міжнародні розрахунки, форми та особливості зовнішньоекономічних розрахунків. 

46. Спільні риси країн, що розвиваються. 

47. Класифікація форм міжнародного кредиту. 

48. Документарний акредитив. 

49. Сутність “периферійного капіталізму” у країнах, що розвиваються. 

50. Що показує індекс транснаціональності і як він розраховується ? 

51. Документарне інкасо. 

52. Дві моделі “нових індустріальних країн”. 

53. Що таке трансфертні ціни та цілі їх застосування? 

54. Банківський переказ. Розрахунки за відкритим рахунком. 

55. Міжнародна економічна діяльність. 

56. Світовий ринок праці. 

57. Платіжний баланс країни та його структура. 

58. Форми міжнародної економічної діяльності 

59. Міжнародна міграція. Міжнародна міграція робочої сили та її причини. 

60. Фактори, що впливають на платіжний баланс. 

61. Міжнародна торгівля в системі МЕВ. Експорт, імпорт, торгівельне сальдо, торгівельний обіг. 

62. Направлення міжнародної міграції робочої сили. 

63. Міжнародна економічна інтеграція. Визначення та передумови інтеграції 

64. Теорії міжнародної торгівлі. Меркантилізм. 

65. Факторы, що впливають на міжнародну міграцію робочої сили . 

66. Цілі міжнародної економічної інтеграції. 

67. Теорія абсолютних переваг А. Сміта. 

68. Переваги, що отримують країни, які імпортують робочу силу. 

69. Типи інтеграційних об’єднань. 

70. Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо. 

71. Переваги країн, що експортують робочу силу. 

72. Охарактеризувати процеси, що ведуть до глобалізації. 

73. Теорія факторів виробництва Е. Хекшера, Б. Оліна. 

74. Класифікація форм міжнародної міграції робочої сили. 

75. Дати визначення поняттю глобалізація світової економіки та які сфери світової економіки 

вона охоплює? 

76. Парадокс Леонт’єва. 

77. Основні передумови інтеграції України у сучасну світогосподарську систему. 

78. Європейський союз. Етапи формування. 

79. Структура міжнародної торгівлі. 

80. Особливості, фактори та шляхи інтеграції України у світову господарську систему. 

81. В яких процесах виявляється сучасна глобалізація світової економіки? 

82. Інструменти торгової політики. Тарифні та нетарифні методи регулювання. 

83. Внутрішні фактори, що впливають інтеграційні процеси України. 

84.Як проявляється глобалізація на макроекономічному і мікроекономічному рівні? 

84. Особливості, структура і динаміка міжнародної торгівлі послугами. 

85. Роль зовнішньоекономічних факторів на інтеграційні процеси України. 

86. Які позитивні наслідки глобалізаційних процесів? Які загрози несуть глобалізаційні процеси. 

87. Види послуг. Форми міжнародної торгівлі послугами. 

88. Формування інтеграційних пріоритетів України. 

89. Проблеми інтеграції України у світову економіку. 

 



РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

9.1  Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) 

навчальної діяльності студентів 
 

Поточний та модульний 

контроль Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІНДЗ) 

10 

ЕКЗАМЕН 

 

50 балів 

РАЗОМ – 100 

балів 

Семінарські, 

практичні, 

лабораторні 

заняття 

35 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

5 

50 балів 

100 балів 

 

 

9.2  Система нарахування рейтингових балів 

та критерії оцінювання знань студентів 
 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 
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1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських, практичних, 

лабораторних заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Семінарські заняття 
Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну роботу/семінарське заняття) студент отримує за 

умови відповідності виконаного завдання студентом та його усної відповіді (захисту виконаної практичної 

роботи) за усіма п’ятьма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання практичних робіт/семінарських занять і самостійної роботи 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає 

під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких 

питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві 

неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під 

час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 

помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 
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цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. 

Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання  

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. 

Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу контролюється при 

підсумковому семестровому контролі. 

 

 

3.Контрольна робота 

Критерії оцінювання  5 

1.Перший рівень (10 завдань) – завдання із вибором відповіді – тестові завдання. 

Завдання із вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування 

записана правильна відповідь. За кожне правильно виконане завдання виставляється 0,1 бала. 

(максимально 10  0,1 = 1бал 

1 

2. Другий рівень (6 завдань) – завдання з короткою відповіддю. 

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні 

визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. За кожне правильно виконане завдання 

студенту виставляється 0,4бала. (максимально 5  0,4 = 2 балів). 

 

2 

3. Третій рівень (2 завдання) – завдання з розгорнутою відповіддю (повне обґрунтування 

відповіді). 

В цих завданнях потрібно зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні посилання, вказати 

факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки 

схемами, графіками, таблицями. Оцінювання завдань третього рівня 1 (максимально 1 2 = 2 

бали). 

2 

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 10 балів 

 глибоке розкриття проблем, відображення власної позиції, опрацювання 

додаткових джерел літератури,  використання практичних матеріалів, виступ 

перед групою 

 розкриття проблем, відображення власної позиції, опрацювання додаткових 

джерел літератури,  використання практичних матеріалів,  

 опрацювання додаткових джерел літератури,  використання практичних 

матеріалів 

              робота суто компілятивного рівня 
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5.  Екзамен 50 

 Семестровий іспит як форма підсумкового контролю є обов’язковим для всіх студентів.  

Екзаменаційний білет містить 17 завдань, завдання 3-ьох рівнів складності. 

Перший рівень (завдання1-  10) – завдання із вибором відповіді – це теоретичні 

питання, що мають по чотири варіанти відповідей, з яких одна є правильною. За кожне 

правильно виконане завдання студент одержує 2 бала (максимально 10  1 = 10 

балів).  

  

10 

Другий рівень (завдання 11-15) – практичні завдання з декількома варіантами 

розв’язку. За кожне правильно виконане завдання студенту виставляється 4 бали 

(максимально 5  4 = 20 балів).  
20 



  

 Третій рівень (завдання 16 -17) – теоретичне завдання з повним розв’язком і 

поясненням одержаних відповідей. В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні 

пояснення, необхідні посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше 

твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, графіками, 

таблицями завдання студенту виставляється 10 балів (максимально 2  10 = 20балів) 

Результат іспиту залежить від загальної кількості набраних балів. Оцінка одержана 

на іспиті є остаточною 

20 

 

Примітка 

Таблиця переводу балів контрольної роботи у п’ятибальну систему 

Бали Оцінки 

5 5 „відмінно” 

4 4 „добре” 

3 3 „задовільно” 

2 2 „незадовільно” 

 

 

 

 

9.3  Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 
 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 
незадовільно  

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчально-методичне та наукове забезпечення кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу з навчальної дисципліни включає: 

▪ державні стандарти освіти;  

▪ навчальні та робочі навчальні плани; 

▪ програма навчальної дисципліни „ 

▪ робоча програма навчальної дисципліни плани семінарських /практичних занять та 

методичні матеріали з їх проведення;  

▪ методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної роботи (ІНДЗ); 

▪ індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ);  



▪ завдання для проведення модульного контролю (текстові та електронні варіанти); 

▪ завдання для підсумкового контролю; 

▪ законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

▪ підручники і навчальні посібники;  

▪ навчально-методичні матеріали з вивчення тем навчальної дисципліни. 

 

РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Проблемні лекції направлені на розвиток логічного мислення студентів. Коло питань теми 

обмежується двома-трьома ключовими моментами. Студентам під час лекцій роздається 

друкований матеріал, виділяються головні висновки з питань, що розглядаються. При читанні 

лекцій студентам даються питання для самостійного обмірковування. Студенти здійснюють 

коментарі самостійно або за участю викладача. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати семінарські заняття за формою і змістом, 

створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує 

формування особистісних якостей та досвіду спілкування. 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу даної 

теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють 

вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, 

критично підходити до власних поглядів. 

Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність якого полягає в тому, 

щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже обмежений проміжок часу, обговорити і 

здійснити їх селекцію 

Кейс-метод – розгляд,  аналіз конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити процес 

навчання до реальної практичної діяльності. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються; для представлення 

певних; досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань тощо. 

Банки візуального супроводження сприяють активізації творчого сприйняття змісту 

дисципліни за допомогою наочності: 

 Законодавчі матеріали та коментарі до них 

 Навчально-методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни  

 Інтерактивні посібники, підручники   

 Періодичні видання 

 Альбом схем з навчальної дисципліни  

 Рекламні матеріали з практики роботи фінансових, податкових, страхових органів 

України, банків, підприємств тощо 

 Матеріали з практики роботи фінансових органів 
Використання навчальних технологій для активізації процесу навчання з дисципліни 

Тема 1.Міжнародна економічна система 
. 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Міжнародна економічна система: сутність та структура. Предмет дисципліни 

«Міжнародна економіка». 

 

Робота в малих групах на 

семінарських заняттях 
2Міжнародний поділ праці (МПП), як основа міжнародної економічної системи 

▪  

Семінари-дискусії  
Мозкові атаки  

Кейс-метод 

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 
1 Рівні МЕВ. Принципи МЕВ.  

2.Основні суб’єкти МЕВ 

3Середовище розвитку міжнародних економічних відносин: структуризація та 

особливості 
2.     Презентація ІНДЗ 

Тема 2. Міжнародна економічна прийняття управлінських рішень. 

Проблемні лекції 
1Міжнародна економічна діяльність. 



Робота в малих групах на 

семінарських заняттях 
2.Форми міжнародної економічної діяльності. 

Семінари-дискусії  
Мозкові атаки  

Кейс-метод  

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

1Експорт та імпорт товарів та послуг. 

2.Контрактні та коопераційні угоди. 
2.  Презентація ІНДЗ 

 

РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

▪ Сервер Верховної Ради України: 

http://www.rada.gov.ua/ 

▪ Міністерство фінансів України 

http://www.minfin.gov.ua/ 

▪ Державна фіскальна служба України 

http://www.sta.gov.ua/ 

▪ Державна митна служба України 

http://www.сustoms.gov.ua/ 

▪ Державна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку  

http://www.ssmsc.gov.ua/ 

▪ Рахункова палата України 

http://www.ac-rada.gov.ua/ 

▪ Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua/ 

▪ Налоги и бухгалтерский учет: 

www.basa.tav.kharkov.ua/ 

▪ Інші 

▪ Вказати ресурси мережі Факультету з 

навчальної дисципліни програма навчальної 

дисципліни „ 

▪ робоча програма навчальної 

дисципліни 

▪  плани семінарських /практичних 

занять та методичні матеріали з їх проведення;  

▪ методичні матеріали до виконання 

самостійної та індивідуальної роботи (ІНДЗ); 

▪ індивідуальні науково-дослідні 

завдання (ІНДЗ);  

▪ завдання для проведення модульного 

контролю (текстові та електронні варіанти); 

▪ завдання для підсумкового контролю; 

законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

 

 

 

 

 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.basa.tav.kharkov.ua/


РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 
 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми (розділ, 

тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 


