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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні економічні 

відносини» складена відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – 

Стандарт) першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». 

Опис навчальної дисципліни (анотація). Вивчення дисципліни 

«Міжнародні економічні відносини» є складовою частиною підготовки 

фахівців з менеджменту. Глибоке і всебічне вивчення предмету сприяє 

формуванню у студентів нового типу економічного мислення, потреби в 

постійному удосконаленні знань, аналізу економічної інформації, вмінню 

приймати практичні рішення у процесі міжнародної економічної діяльності. 

Формування у майбутніх менеджерів теоретичних знань, умінь та практичних 

навичок у галузі міжнародних економічних відносин, форм, методів та 

механізмів їх реалізації, аналіз зовнішньоекономічної політики України в 

процесі інтеграції її в сучасні світогосподарські структури. 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 07 

«УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ» 

Нормативна 

Розділів – 2 

Спеціальність:  

073 «Менеджмент» 

Рік підготовки 

Змістових розділів – 2 2-й 2-й 

Загальна кількість годин 

– 120 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекції 

32 год. 8 год. 

Практичні 

16 год. 4 год. 

Тижневе навантаження:  

аудиторних – 3,0  

самостійної роботи 

студента – 4,5 

Освітній рівень: 

Перший (бакалаврський) 

рівень 

Самостійна робота 

72 год. 108 год. 

Вид контролю: 

іспит іспит 

 
Предметом навчальної дисципліни є система зв’язків національних 

економік різних країн на основі міжнародного поділу праці. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Міжнародні 

економічні відносини» базується на знаннях таких дисциплін, як «Економічне 

планування та прогнозування», «Менеджмент», «Економічний аналіз» та 

взаємопов’язана з дисциплінами «Аналіз господарської діяльності 

підприємств», «Логістика», «Контролінг», «Організація підприємницької 

діяльності», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства». 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародні економічні 

відносини» є: формування у майбутніх менеджерів теоретичних знань, умінь 

та практичних навичок у галузі міжнародних економічних відносин, форм, 

методів та механізмів їх реалізації, аналіз зовнішньоекономічної політики 

України в процесі інтеграції її в сучасні світогосподарські структури. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародні 

економічні відносини» є:  

− 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. 

 

1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких 

сприяє дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки 

здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у 

Стандарті). 

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 

компетентностей:  

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю 

умов, у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук. 

Загальні 

компетентності 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК 14. Здатність працювати у міжнародному контексті. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК 2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища. 

СК 6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

 

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі 

«Матриці компетентностей». 
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Матриця компетентностей 

№ Компетентність Знання Уміння / навички Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

Інтегральна компетентність 

1. здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми, які 

характеризуються 

комплексністю і 

невизначеністю умов, у 

сфері менеджменту або 

у процесі навчання, що 

передбачає застосування 

теорій та методів 

соціальних та 

поведінкових наук. 

 

концептуальні 

наукові та 

практичні знання, 

критичне 

осмислення 

теорій, принципів, 

методів і понять у 

сфері професійної 

діяльності та/або 

навчання 

поглиблені 

когнітивні та 

практичні 

уміння/навички, 

майстерність та 

інноваційність на 

рівні, необхідному 

для розв’язання 

складних 

спеціалізованих 

задач і практичних 

проблем у сфері 

професійної 

діяльності або 

навчання 

донесення до 

фахівців і 

нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень, 

власного досвіду 

та аргументації 

 

збір, інтерпретація 

та застосування 

даних; 

 

спілкування з 

професійних 

питань, у т.ч. 

іноземною мовою, 

усно та письмово 

 

управління 

складною 

технічною або 

професійною 

діяльністю чи 

проектами; 

 

спроможність 

нести 

відповідальність за 

вироблення та 

ухвалення рішень 

у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних 

контекстах; 

 

формування 

суджень, що 

враховують 

соціальні, наукові 

та етичні аспекти; 

 

організація та 

керівництво 

професійним 

розвитком осіб та 

груп; 

 

здатність 

продовжувати 

навчання із 

значним ступенем 

автономії  

Загальні компетентності 

2. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

 

Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності. 

 

Здатність працювати у 

міжнародному 

контексті. 

концептуальні 

наукові та 

практичні знання, 

критичне 

осмислення 

теорій, принципів, 

методів і понять у 

сфері професійної 

діяльності та/або 

навчання 

поглиблені 

когнітивні та 

практичні 

уміння/навички, 

майстерність та 

інноваційність на 

рівні, необхідному 

для розв’язання 

складних 

спеціалізованих 

задач і практичних 

проблем у сфері 

професійної 

діяльності або 

навчання 

донесення до 

фахівців і 

нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень, 

власного досвіду 

та аргументації 

 

збір, інтерпретація 

та застосування 

даних; 

 

спілкування з 

професійних 

питань, у т.ч. 

іноземною мовою, 

усно та письмово 

 

управління 

складною 

технічною або 

професійною 

діяльністю чи 

проектами; 

 

спроможність 

нести 

відповідальність за 

вироблення та 

ухвалення рішень 

у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних 

контекстах; 

 

формування 

суджень, що 

враховують 

соціальні, наукові 

та етичні аспекти; 

 

організація та 

керівництво 

професійним 

розвитком осіб та 

груп; 
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здатність 

продовжувати 

навчання із 

значним ступенем 

автономії  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

3. Здатність аналізувати 

результати діяльності 

організації, зіставляти їх 

з факторами впливу 

зовнішнього та 

внутрішнього 

середовища. 

 

Здатність діяти 

соціально відповідально 

і свідомо. 

концептуальні 

наукові та 

практичні знання, 

критичне 

осмислення 

теорій, принципів, 

методів і понять у 

сфері професійної 

діяльності та/або 

навчання 

поглиблені 

когнітивні та 

практичні 

уміння/навички, 

майстерність та 

інноваційність на 

рівні, необхідному 

для розв’язання 

складних 

спеціалізованих 

задач і практичних 

проблем у сфері 

професійної 

діяльності або 

навчання 

донесення до 

фахівців і 

нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень, 

власного досвіду 

та аргументації 

 

збір, інтерпретація 

та застосування 

даних; 

 

спілкування з 

професійних 

питань, у т.ч. 

іноземною мовою, 

усно та письмово 

 

управління 

складною 

технічною або 

професійною 

діяльністю чи 

проектами; 

 

спроможність 

нести 

відповідальність за 

вироблення та 

ухвалення рішень 

у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних 

контекстах; 

 

формування 

суджень, що 

враховують 

соціальні, наукові 

та етичні аспекти; 

 

організація та 

керівництво 

професійним 

розвитком осіб та 

груп; 

 

здатність 

продовжувати 

навчання із 

значним ступенем 

автономії  

 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню 

яких сприяє навчальна дисципліна:  

 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації. 

ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

ПРН 13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та 

іноземною мовами. 

ПРН 15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до 

різноманітності та міжкультурності. 

ПРН 19. Оцінювати участь підприємств у євроінтеграційних 

процесах та виявляти перспективи їх майбутнього розвитку. 
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Результати навчання: 

Після опанування дисципліни студент повинен  

знати:  

− сутність і структуру міжнародної економіки, її закони і категорії; 

− особливості формування і удосконалення сучасних МЕВ; 

− основні причини та вектори інтеграційних процесів у світі; 

− особливості міжнародної економічної політики України. 

уміти: 

− аналізувати міжнародну економічну інформацію для прийняття 

практичних рішень; 

− аналізувати основні форми міжнародних економічних відносини, їх 

якісні та кількісні показники (структуру, динаміку тощо); 

− аналізувати основні торгівельні потоки, форми і методи зовнішньої 

торгівлі, торгівельний і платіжний баланси та їх структуру; 

− використовувати теоретичні знання для організації конкурентної 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства; 

− розробляти практичні рекомендації щодо удосконалення міжнародних 

економічних зв’язків.  

 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

На вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні економічні 

відносини» відводиться 120 години 4 кредити ЄКТС. 

 

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ФОРМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

 

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни «Міжнародні економічні 

відносини». 

Предмет вивчення дисципліни, її місце серед інших економічних 

дисциплін, структура і логіка викладання. Значення в підготовці спеціалістів. 

Мета, завдання і нові підходи до вивчення курсу, його інформаційно-

методичне забезпечення. Міжнародні економічні відносини (МЕВ) як 

економічна категорія. Сутність МЕВ, їх значення, об’єктивна основа і 

передумови розвитку. Рівні розвитку: функціональні, економічні, 

територіальні, за суб’єктами діяльності. Види та форми МЕВ, їх взаємозв’язок. 

 

Тема 2. Світове господарство та особливості його розвитку. 

Світове господарство (СГ): сутність, елементи і суб’єкти, фактори 

розвитку. Міжнародна господарча взаємодія. Якісний і кількісний аспекти 

розвитку СГ. Головні тенденції формування СГ, рівні і цикли його розвитку. 

Нерівномірність соціально-економічного розвитку країн світу. Типологізація 
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країн – суб’єктів світового господарства. Регіональний принцип групування і 

головні регіональні групи країн світу. Соціально-економічний принципи 

систематизації країн світу. Місце окремих угруповань країн у СГ і МЕВ. 

Провідне значення економічно розвинених країн. Країни, що розвиваються: 

поняття, загальні ознаки та місце у світовій економіці. Соціально-економічна 

структура. Проблема ліквідації економічної відсталості і неоколоніальної 

залежності країн, що розвиваються. Новий міжнародний економічний порядок 

(НМЕП) як концепція перебудови МЕВ. Нові індустріальні країни. Країни з 

перехідною економікою: вихідні умови формування, моделі розвитку. 

«Вашингтонський консенсус». «Шокова терапія». Градуалістська модель 

трансформації постсоціалістичних економік. Проблеми інтеграції країн з 

перехідною економікою у світове ринкове господарство. Загострення діалогу 

«Північ-Південь». Якісні зміни діалогу «Схід-Захід». Взаємини країн по вісі 

«Центр-Периферія». Внутрішньо-та міжсистемні цивілізаційні діалоги. 

 

Тема 3. Еволюційні періоди формування міжнародних економічних 

відносин. 

Доколоніальний період розвитку МЕВ. Зародження та розвиток 

міжобщинних господарських зв’язків Міжнародні торговельні зв’язки 

стародавнього світу. Міжнародні економічні відносини епохи Середньовіччя. 

Зовнішньоторговельні відносини при феодалізмі. Зовнішньоекономічні 

зв’язки Київської Русі та Гетьманської держави. Зовнішньоекономічні зв’язки 

країн Сходу – Китаю, країн Південних морів, Середньої та Центральної Азії, 

Арабського Сходу. Колоніальний період формування МЕВ. Епоха Великих 

географічних відкриттів та їх вплив на розвиток МЕВ. МЕВ в умовах 

становлення індустріальної цивілізації. Зовнішня торгівля періоду первісного 

нагромадження капіталу. МЕВ капіталізму вільної конкуренції та 

монополістичного капіталізму. МЕВ у міжвоєнний період. Новий 

(неоколоніальний) період розвитку всесвітніх економічних зв’язків. 

Світогосподарські зв’язки в найновіший період. Зростання єдності та 

взаємозалежності суб’єктів світового господарства. 

 

Тема 4. Середовище міжнародних економічних відносин 

Поняття середовища МЕВ, його структура й особливості. Природно-

географічне середовище, основні його складові впливу на розвитку МЕВ. 

Економічне середовище функціонування МЕВ, стан ринкових відносин країн 

і особливості їх розвитку. Економічні регулятори МЕВ. Особливості дії 

економічних законів і закономірностей на міжнародному рівні. Центробіжні 

тенденції в МЕВ. Роль міжнародних рейтингів в оцінці стану економічного 

середовища. Політико-правове середовище. Особливості взаємодії політики й 

економіки в МЕВ. Політичні інтереси країн і регіонів. Політична стабільність 

і політичні ризики. Правові регулятори МЕВ. Соціально-культурне 

середовище і його значення в розвитку МЕВ. Інфраструктура сучасних МЕВ. 

Роль транспорту й інформаційно-комунікаційних систем у розвитку МЕВ. 
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Тема. 5. Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва 

Міжнародний поділ праці (МПП) – вихідна основа розвитку СГ і МЕВ. 

МПП як форма прояву суспільного поділу праці. Етапи розвитку МПП. 

Фактори поглиблення МПП. Вплив технологічної революції на МПП. Головні 

організаційно-економічні форми втілення МПП. Система міжнародного 

поділу праці та основні тенденції її розвитку у сучасних умовах. Міжнародна 

спеціалізація виробництва. Міжнародне виробниче кооперування. Проблеми і 

передумови участі України в МПП. 

 

Тема 6. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних 

економічних відносин 

Зростання ролі міжнародної торгівлі (МТ) на сучасному етапі. 

Міжнародна торгівля як форма МЕВ. Основні фактори зростання 

міжнародного товарообігу. Особливості розвитку МТ. Вплив НТР на 

структуру міжнародної торгівлі. Зміни в товарній структурі МТ. 

Стандартизація товарів на світовому ринку. Регіональна структура 

(географічний розподіл) МТ. Структура світового товарообігу. Головні 

причини і наслідки збільшення взаємної торгівлі економічно розвинених 

країн. Роль країн, що розвиваються в МТ. Місце нових індустріальних країн 

(НІК) у світовій торгівлі. Країни з перехідною економікою в МТ. Проблеми 

реструктуризації зовнішньої торгівлі нових незалежних держав (ННД). 

Монополізація світової торгівлі. Види товарних ринків за ступенем 

монополізації. Закритий і відкритий сектори світового ринку, їх особливості. 

Ціноутворення на світовому ринку. ІНКОТЕРМС. Ціна як важливий показник 

кон’юнктури товарних ринків. Світова ціна, її ознаки. Ціноутворювальні 

фактори. Множинність цін на світовому ринку. Рівні світових цін. 

Інформаційна система світових цін товарних ринків. Проблеми 

нееквівалентного обміну. Поняття «умови торгівлі» і його економічний зміст. 

Види і форми МТ. Зустрічна торгівля. Міжнародні торги (тендери). 

Міжнародні ярмарки і виставки. Міжнародні аукціони. Особливості біржової 

торгівлі, її еволюція, організація і функції. Біржові товари. Найбільші 

міжнародні товарні біржі, їх вплив на міжнародну торгівлю. Види біржових 

угод. Консигнаційна торгівля. Особливості розвитку зовнішньоторговельної 

політики держав. Протекціонізм і лібералізація торгівлі. Лібералізація 

зовнішньої торгівлі – загальна проблема сучасних МЕВ. Засоби 

зовнішньоторговельної політики. Вияви дискримінації в МТ. 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). Значення торговельних угод у сучасних умовах. Діяльність 

Міжнародної торговельної палати. Передумови й особливості участі України 

в МТ. 
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Тема 7. Міжнародні економічні відносини у сфері послуг. 

Значення світового ринку послуг, передумови його формування. 

Специфічні ознаки міжнародної торгівлі послугами, її динаміка, структура і 

географічні напрямки. Секторальні ознаки розвитку міжнародних ринків 

послуг. Міжнародні інжинірингові послуги. Міжнародний аутсорсинг. 

Міжнародні телекомунікаційні, фінансові, страхові послуги. Туристичні 

послуги на світовому ринку. Міжнародні туристські потоки. Фактори розвитку 

міжнародного туризму. Франчайзинг у системі міжнародних послуг. 

Регулювання умов використання товарних знаків, Мадридська угода про їх 

міжнародну реєстрацію. Міжнародний лізинг, його види. Головні країни-

експортери лізингових послуг. Значення міжнародного лізингу в МТ та 

міжнародній інвестиційній діяльності. Роль транспорту у МЕВ. Види 

міжнародних сполучень. Міжнародні перевезення. Міжконтинентальні та 

внутрішньоконтинентальні перевезення вантажів. Фактори вибору транспорту 

для міжнародних перевезень. Міжнародні пасажирські сполучення. 

Регулювання міжнародних транспортних відносин міжнародними 

транспортними організаціями та конвенціями. Регулювання МЕВ у сфері 

послуг. Роль та механізми регулювання міжнародної торгівлі послугами у 

форматі ГАТС. Проблеми участі України в міжнародній торгівлі послугами. 

 

Тема 8. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче 

співробітництво. 

Загальні передумови розвитку міжнародної інвестиційної та виробничої 

діяльності. Міжнародний рух капіталу: суть, чинники, форми. «Інвестиційний 

клімат». Види зарубіжних інвестицій, їх масштаби. Зміни частки головних 

економічних центрів у вивозі капіталів. Основні потоки міжнародного 

капіталообміну. Макроекономічні наслідки вивозу капіталу для країн-донорів 

та країн-реципієнтів. Вивіз капіталу як фактор інтенсифікації міжнародної і 

виробничої діяльності. Іноземні інвестиції в економіці України. ТНК – головні 

суб’єкти міжнародної виробничої та інвестиційної діяльності, їх сутність і 

еволюція, сучасна стратегія. Типи монопольних об’єднань. Роль внутрішньо 

корпораційного обміну. Суперечності між ТНК і національно-державною 

формою політичної організації суспільства. Регулювання діяльності ТНК. 

Роль фінансово-промислових груп (ФПГ) у розвитку міжнародного 

виробничого співробітництва. Спільні підприємства (СП). Передумови й 

особливості розвитку спільного підприємництва. Організаційно-правові й 

економічні форми створення і функціонування СП. Масштаби, рівень і 

динаміка розвитку СП. Міжнародні стратегічні альянси (МСА). Роль МСА у 

сучасному науково-технічному міжнародному співробітництві. Вільні 

економічні зони (ВЕЗ). Класифікація ВЕЗ, особливості функціонування. 

Діяльність ВЕЗ у різних країнах. Передумови розвитку міжнародної 

підприємницької діяльності в Україні. Міжнародні фінансові ринки та рух 

капіталу. Міжнародні фінансові центри, передумови їх функціонування. 

Податкові гавані. Офшорні зони. Регулювання міжнародної інвестиційної 

діяльності: суть, його цілі, інструменти. 
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Тема 9. Міжнародна міграція робочої сили 

Поняття міжнародної міграції робочої сили, її економічна природа, 

рушійні сили й етапи розвитку. Масштаби, форми й основні тенденції 

розвитку сучасних міграційних процесів. Види міжнародної міграції. 

Міжнародний ринок спеціалістів високої кваліфікації («золотих комірців») і 

проблема «відпливу умів». Роль НТР у розвитку міграції робочої сили, 

наукових та інженерно-технічних кадрів. Соціально-економічні наслідки 

міжнародної трудової міграції. Міжнародна міграція робочої сили і платіжні 

баланси країн. Загальні закономірності створення світового ринку робочої 

сили, головні регіони і центри її міжнародного тяжіння й експорту. 

Міжнародні монополії і ринок праці. Форми і засоби експлуатації робочих-

іммігрантів. Вплив міжнародної економічної інтеграції на інтернаціоналізацію 

ринку праці. Державне і міжнародне регулювання трудової міграції. 

Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародна організація з питань 

міграції (МОМ) та їх роль у вирішенні питань безробіття і захисту прав 

трудящих. Програми стимулювання еластичності ринку праці і забезпечення 

зайнятості населення. Гнучкість ринку праці. Проблеми трудової міграції і 

ринку робочої сили в Україні. 

 

Тема 10. Міжнародний науково-технічний обмін. 

Передумови науково-технічного співробітництва (НТС). НТС як форма 

МЕВ. Традиційні і нові форми НТС країн світу. Вплив НТР на розвиток 

міжнародного НТС. Міжнародний рух технологій та механізм їх передачі. 

Спільні наукові дослідження. Міжнародні науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи (НДДКР). Обмін науково-технічними досягненнями і 

досвідом. Взаємні консультації з основних питань НТС. Розробка науково-

технічних прогнозів. Співробітництво у галузі науково-технічної інформації, 

винахідництва та патентної справи. Спільні наукові дослідження щодо захисту 

навколишнього середовища, у медицині, освоєнні космосу і Світового океану. 

Напрями НТС – електронізація господарства, його автоматизація, нові види 

конструкційних матеріалів, біотехнології, атомна енергетика та ін. 

Комерційний зміст науково-технічних відносин. Розвиток торгівлі ліцензіями 

і ноу-хау. Захист інтелектуальної власності. Інтернаціоналізація НТС. 

Міжнародні науково-технічні програми. Проблеми НТС у діалозі Схід-Захід. 

Перспективи включення науково-технічного потенціалу України до 

міжнародних науково-технічних зв’язків. 

 

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 2 

ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ 

РОЗВИТКУ МЕВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. 

 

Тема 11. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові 

відносини 

Національні, міжнародні і світова валютні системи, їх сутність, елементи. 
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Поняття валюти й її види. Конвертованість валют. Валютний курс, його види. 

Валютний паритет. Котирування валют. Крос-курс. Валютні ринки та валютні 

операції. Принципи, форми та інструменти валютної політики держав з 

відкритою економікою. Еволюція світової валютної системи. Паризька, 

Генуезька, Бреттон-Вудська і Ямайська валютні системи. Європейська 

валютна система в повоєнний період. Валютно-фінансова система країн ЄС. 

Роль долара як світової валюти. Еволюція ролі та перспективи золота в 

міжнародних валютно-фінансових відносинах. Проблема диверсифікації 

міжнародних валютних резервів. Механізм міжнародних розрахунків. 

Платіжний і розрахунковий баланси, їх структура. Платіжний баланс як 

індикатор взаємин національної економіки з зовнішнім світом. Методи 

регулювання платіжного балансу. Нестабільність міжнародних розрахунків і 

основні проблеми платіжних балансів країн світу. 

 

Тема 12. Міжнародні кредитні відносини. 

Міжнародний кредит, його роль у світовій економіці, функції у сфері 

зовнішньоекономічних зв’язків. Сутність міжнародних кредитних відносин. 

Основні види кредитних угод. Умови надання кредитів. Кредитні 

міжбанківські ставки. Класифікація кредитів. Передумови формування і 

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

Різновидність операцій на СРПК. Світовий грошовий ринок і ринок цінних 

паперів. Операції сек’юритизації. Сутність та особливості розвитку 

євроринку. Фактори розвитку євроринку та його сектори. Валютна й 

інституціональна структура СРПК. Система СВІФТ. Роль транснаціональних 

банків у розподілі та перерозподілі міжнародних позичкових ресурсів. 

Регіональні зміни у сфері зовнішніх запозичень. Проблеми зовнішньої 

заборгованості у МЕВ. Форми, структура і масштаби зовнішньої 

заборгованості. Інструменти управління зовнішнім боргом країн. Проблема 

заборгованості і значення іноземних кредитів для економічного розвитку 

України. 

 

Тема 13. Міжнародна економічна інтеграція 

Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ) – закономірність розвитку 

світового господарства і МЕВ. Сутність, цілі і значення МЕІ, основні ознаки. 

Передумови і фактори розвитку МЕІ як якісно нового рівня МЕВ. Головні 

учасники й організатори процесу МЕІ, його сучасні особливості. Форми МЕІ. 

Етапи формування міжнародних інтеграційних угруповань. Економічні 

ефекти інтеграції. Регіональний характер МЕІ як її особливість. Регіональні 

інтеграційні об’єднання економічно розвинених країн. Об’єктивні 

передумови, політичні й економічні цілі, основні етапи розвитку 

західноєвропейської економічної інтеграції. Єдність економічної системи 

країн ЄС. Особливості розвитку аграрної сфери. Створення 

західноєвропейської моделі єдиного промислового і науково-технічного 

розвитку. Єдина науково-технічна політика. Інституціональна структура і 

політико-правові механізми ЄС. Політика ЄС відносно «третіх» країн та їх 
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угруповань. Проблеми подальшого розширення ЄС. України й ЄС. 

Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). ЄС – ЄАВТ. 

Північноамериканська економічна інтеграція. Формування 

Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА). США у світових 

інтеграційних процесах. Глобальна політика США щодо процесів 

європейської економічної інтеграції. Особливості економічних відносин з 

країнами АТР. Інтеграційні процеси в економіці країн, що розвиваються. Роль 

МЕІ у здійсненні НМЕП. Особливості економічної інтеграції країн Латинської 

Америки. Розвиток регіональних і субрегіональних інтеграційних угруповань. 

Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛААІ). Андська група. 

Центральноамериканський спільний ринок (ЦАСР). Співробітництво 

Карибського басейну (КАРІКОМ). Спільний ринок країн Південного конусу. 

(МЕРКОСУР). Проблеми і перспективи створення системи колективних 

економічних дій у Латинській Америці. Проблеми розвитку регіонального 

економічного співробітництва в Африці. Основні економічні угруповання 

країн Африки. Економічне співробітництво західноафриканських держав 

(ЕКОВАС). Митний і економічний союз Центральної Африки (ЮДЕАК), його 

трансформація на економічний і валютний союз Центральної Африки 

(ЕВСЦА). Спільний ринок країн Магрібу. Спільний ринок Східної і Південної 

Африки (КОМЕСА). Співробітництво розвитку Півдня Африки (САДК). 

Проблеми формування Африканського економічного співробітництва 

(АФЕС). Особливості розвитку економічної інтеграції в країнах Азії. 

Асоціація країн Південно-східної Азії (АСЕАН). Асоціація регіонального 

співробітництва Південної Азії (СААРК). Азійсько-Тихоокеанське 

економічне співробітництво (АТЕС). Рада співробітництва арабських держав 

Перської затоки (РСАДПЗ). Проблеми розвитку економічної інтеграції в 

східноєвропейських країнах у нових умовах переходу до ринкової економіки, 

створення нової моделі економічної інтеграції. Східноєвропейське 

співробітництво і вільна торгівля (СЄВТ). Вишеградська група. 

Центральноєвропейська асоціація вільної торгівлі (ЦЕФТА). «Карпатський 

єврорегіон». Чорноморське економічне співтовариство. Економічний союз 

країн СНД. Єдиний економічний простір (ЄЕП). Центральноазіатське 

економічне співробітництво (ЦАЕС) ГУАМ. Євразійське економічне 

співробітництво (ЄврАзЕС). Шанхайська організація співробітництва (ШОС). 

Україна в світових та регіональних інтеграційних процесах. 

 

Тема 14. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому 

економічному співробітництві і регулюванні міжнародних економічних 

відносин. 

Поняття «міжнародні економічні організації» (МЕО). Роль МЕО в системі 

МЕВ. МЕО як вияв тенденції багатостороннього економічного 

співробітництва. Головні функції, принципи і методи діяльності МЕО, 

механізм управління, фінансові кошти. Участь країн у МЕО як одна з форм 

реалізації її суверенітету. Сучасна система МЕО, їх класифікація. Економічна 

діяльність ООН, її рівні. Система головних органів ООН. Генеральна 
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асамблея. Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР). Програми ООН. 

Регіональні комісії ООН з соціальних і економічних питань. МЕО поза 

системою ООН. Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). 

«Велика вісімка». Група Світового банку, мета створення, функції, структура. 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР). Міжнародна фінансова 

корпорація (МФК). Міжнародна асоціація розвитку (МАР). Багатостороннє 

інвестиційно-гарантійне агентство (БАГІ). Міжнародний валютний фонд 

(МВФ) як одна із головних фінансових організацій: компетенція, фінансові 

кошти, організаційна структура, особливості кредитної діяльності. Фонди 

МВФ. Програми МВФ в Україні. Банк міжнародних розрахунків (БМР) у 

системі регулювання валютно-кредитних відносин. Група десяти («Паризький 

клуб»). Лондонський клуб. Європейський банк реконструкції та розвитку 

(ЄБРР). Головні напрями діяльності ЄБРР в Україні. Європейський 

інвестиційний банк (ЄІБ), особливості його діяльності. Регіональні банки 

реконструкції та розвитку в Африці. Азії, Латинській Америці, їх роль у 

економічному розвитку країн, що розвиваються. Міждержавні 

загальноекономічні та політичні організації країн, що розвиваються. 

Організація американських держав (ОАД). Організація африканської єдності 

(ОАЄ) та її правонаступник Африканський союз (АС). Організація «Ісламська 

конференція» (ОІК). Ліга арабських держав (ЛАД). Міждержавні галузеві 

організації. Організація держав – експортерів нафти (ОПЕК) та її арабська 

група (ОАПЕК). Рада з нафти (АСКОПЕ). Асоціація судновласників (ФАСАЗ). 

Асоціація вантажовідправників. Міждержавні організації у галузі сільського 

господарства (кофе, какао, банани, цукор та ін.), у галузі промисловості та 

будівництва (залізо і сталь, боксити, олово, мідь та ін.). Міжнародні 

об’єднання підприємців. Україна і міжнародні економічні організації. 

 

Тема 15. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських 

зв’язків 

Необхідність і значення інтеграції України до СГ і МЕВ. Передумови 

входження України до світового економічного простору. Проблеми 

економічної безпеки. Трансформація структури зовнішньої торгівлі. 

Реалізація конкурентних переваг. Україна в міжнародних інвестиційних 

відносинах. Стабілізація виробництва та його структурна перебудова, 

залучення іноземних інвестицій. Створення конкурентного середовища. 

Досягнення експортно-імпортної збалансованості. Зменшення рівня 

бартерного обміну. Національні економічні інтереси України у сфері МЕВ: 

регіональні, субрегіональні і локальні. Головні напрями розвитку МЕВ: 

розвиток двосторонніх міжнародних відносин, розширення участі у 

європейському регіональному співробітництві, співробітництво в межах СНД, 

членство у міжнародних організаціях. Пріоритети України в регіональному 

співробітництві. Проблеми співробітництва з ЄС. Нові регіональні напрями 

зовнішньоекономічних зв’язків України. Україна – член СОТ: зовнішні 

детермінанти економічного розвитку країни. Переваги та загрози лібералізації 

внутрішнього ринку та зовнішньої торгівлі. 
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Тема 16. Економічна єдність світу і глобальні проблеми міжнародних 

економічних відносин. 

Формування економічної єдності світу. Поглиблення інтернаціоналізації 

СГ. Роль НТР у зближенні якісних характеристик сучасного виробництва. 

Глобалізація економічного розвитку і роль МЕВ у налагодженні зв’язків 

національних економік зі світовим господарством, формування елементів 

глобальної економіки. Світова економічна рівновага, механізм її регулювання. 

Рушійні сили й особливості сучасної економічної глобалізації, її головні 

форми. Моделі економічного розвитку. Глобальні інвестиційні цикли. 

Глобальні проблеми СГ і МЕВ. Міжнародні економічні аспекти вирішення 

екологічних проблем. Шляхи вирішення глобалізації продовольчої проблеми. 

Глобальна енергетична проблема. Міжнародний тероризм у контексті безпеки 

світової спільноти. Координати міжнародної економічної політики. 

 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових 

розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

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

Змістовий розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ФОРМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

Тема 1. Предмет і 

завдання дисципліни 

«Міжнародні економічні 

відносини» 

7,5 2 1 - - 4,5 6 - - - - 6 

Тема 2. Світове 

господарство та 

особливості його 

розвитку 

7,5 2 1 - - 4,5 8 2 - - - 6 

Тема 3. Еволюційні 

періоди формування 

міжнародних 

економічних відносин 

7,5 2 1 - - 4,5 6 - - - - 6 

Тема 4. Середовище 

міжнародних 

економічних відносин 

7,5 2 1 - - 4,5 6 - - - - 6 

Тема 5. Міжнародний 

поділ праці та 

кооперація виробництва 

7,5 2 1 - - 4,5 6 - - - - 6 

Тема 6. Міжнародна 

торгівля як провідна 

форма міжнародних 

економічних відносин 

7,5 2 1 - - 4,5 8 2 - - - 6 

Тема 7. Міжнародні 

економічні відносини у 

сфері послуг 

7,5 2 1 - - 4,5 8 - 2 - - 6 

Тема 8. Міжнародна 

інвестиційна діяльність і 

виробниче 

співробітництво 

7,5 2 1 - - 4,5 10 2 - - - 8 

Тема 9. Міжнародна 

міграція робочої сили 
7,5 2 1 - - 4,5 8 - - - - 8 
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Тема 10. Міжнародний 

науково-технічний 

обмін 

7,5 2 1 - - 4,5 8 - - - - 8 

Разом за змістовим 

розділом 1 
75 20 10 - - 45 74 6 2 - - 66 

Змістовий розділ 2. ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МЕВ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. 

Тема 11. Світова 

валютна система і 

міжнародні валютно-

фінансові відносини 

7,5 2 1 - - 4,5 6 - - - - 6 

Тема 12. Міжнародні 

кредитні відносини 
7,5 2 1 - - 4,5 6 - - - - 6 

Тема 13. Міжнародна 

економічна інтеграція 
7,5 2 1 - - 4,5 6 - - - - 6 

Тема 14. Міжнародні 

економічні організації у 

багатосторонньому 

економічному 

співробітництві і 

регулюванні 

міжнародних 

економічних відносин 

7,5 2 1 - - 4,5 10 2 - - - 8 

Тема 15. Проблеми 

інтеграції України до 

системи 

світогосподарських 

зв’язків 

7,5 2 1 - - 4,5 10 - 2 - - 8 

Тема 16. Економічна 

єдність світу і глобальні 

проблеми міжнародних 

економічних відносин 

7,5 2 1 - - 4,5 8 - - - - 8 

Разом за змістовим 

розділом 1 
45 12 6 - - 27 46 2 2 - - 42 

Усього годин 120 32 16 - - 72 120 8 4 - - 108 

 

 

4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Предмет і завдання дисципліни «Міжнародні економічні відносини» 2 

2. Світове господарство та особливості його розвитку 2 

3. Еволюційні періоди формування міжнародних економічних відносин 2 

4. Середовище міжнародних економічних відносин 2 

5. Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва 2 

6. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних економічних 

відносин 
2 

7. Міжнародні економічні відносини у сфері послуг  2 

8. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво 2 

9. Міжнародна міграція робочої сили 2 

10. Міжнародний науково-технічний обмін 2 

11. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини 2 

12. Міжнародні кредитні відносини 2 

13. Міжнародна економічна інтеграція 2 

14. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому 

економічному співробітництві і регулюванні міжнародних 

економічних відносин 

2 
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15. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків  2 

16. Економічна єдність світу і глобальні проблеми міжнародних 

економічних відносин 
2 

Разом: 32 

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Предмет і завдання дисципліни «Міжнародні економічні відносини» 1 

2. Світове господарство та особливості його розвитку 1 

3. Еволюційні періоди формування міжнародних економічних відносин 1 

4. Середовище міжнародних економічних відносин 1 

5. Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва 1 

6. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних економічних 

відносин 
1 

7. Міжнародні економічні відносини у сфері послуг  1 

8. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво  1 

9. Міжнародна міграція робочої сили 1 

10. Міжнародний науково-технічний обмін 1 

11. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини 1 

12. Міжнародні кредитні відносини 1 

13. Міжнародна економічна інтеграція 1 

14. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому 

економічному співробітництві і регулюванні міжнародних 

економічних відносин 

1 

15. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків  1 

16. Економічна єдність світу і глобальні проблеми міжнародних 

економічних відносин 
1 

Разом: 16 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Предмет і завдання дисципліни «Міжнародні економічні відносини» 4,5 

2. Світове господарство та особливості його розвитку 4,5 

3. Еволюційні періоди формування міжнародних економічних відносин 4,5 

4. Середовище міжнародних економічних відносин 4,5 

5. Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва 4,5 

6. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних економічних 

відносин 
4,5 

7. Міжнародні економічні відносини у сфері послуг  4,5 

8. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво  4,5 

9. Міжнародна міграція робочої сили 4,5 

10. Міжнародний науково-технічний обмін 4,5 

11. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини 4,5 

12. Міжнародні кредитні відносини 4,5 

13. Міжнародна економічна інтеграція 4,5 
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14. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому 

економічному співробітництві і регулюванні міжнародних 

економічних відносин 

4,5 

15. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків 4,5 

16. Економічна єдність світу і глобальні проблеми міжнародних 

економічних відносин 
4,5 

Разом: 72 

 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Індивідуальне завдання з дисципліни «Міжнародні економічні 

відносини» виконується самостійно кожним студентом. Підготовка завдання 

здійснюється на основі опрацьованої літератури та зібраної інформації в 

мережі Інтернет, її аналізу та формулювання висновків.  

Теми на вибір для опрацювання: 

1. Індекс глобальної конкурентоспроможності. 

2. Індекс людського розвитку. 

3. Індекс економічної свободи. 

4. Індекс сприйняття корупції. 

5. Індекс світового багатства. 

6. Індекс ведення бізнесу. 

7. Індекс сплати податків. 

8. Індекс сталого розвитку. 

9. Індекс неспроможності держав. 

10. Індекс добробуту. 

11. Індекс інвестиційної привабливості. 

12. Індекс туристичної конкурентоспроможності. 

13. Індекс Біг Мака (та індекс борщу). 

14. ВВП/ВНП країн світу та України (абсолютний, за ПКС, на душу 

населення). 

15. Світовий ринок торгівлі товарами. 

16. Світовий ринок торгівлі послугами. 

17. Світовий ринок робочої сили. 

18. Світовий ринок технологій. 

19. Світовий ринок прямих іноземних інвестицій. 

20. Світовий ринок портфельних іноземних інвестицій. 

21. Світовий ринок кредитів. 

22. Світовий валютний ринок. 

23. Світовий борг. 

24. Торговельний баланс (України у порівнянні з іншими країнами: 

країни-сусіди України та країни G7). 

25. Платіжний баланс (України у порівнянні з іншими країнами: країни-

сусіди України та країни G7). 

26. Структура і динаміка промислового виробництва країн світу та 

України. 



19 

27. Структура і динаміка АПК країн світу та України. 

28. Структура і динаміка автомобілебудування країн світу та України. 

29. Структура і динаміка літакобудування країн світу та України. 

30. Структура і динаміка електронної комерції країн світу та України. 

 

 

8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Передбачається, що в період вивчення дисципліни студент самостійно 

розв’язує домашнє завдання, вивчає матеріал курсу в процесі підготовки до 

практичних занять та семінарів, а також в цілому перед сесією. Частка 

самостійної роботи при вивченні навчальної дисципліни складає 60%. 

 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Вивчення міжнародних економічних відносин відбувається з 

використанням таких методів навчання: 

− словесні методи у формі лекції, бесіди (дискусії); 

− наочні методи у формі спостереження за зміною економічних 

показників, ілюстрація причинно-наслідкових зв’язків за допомогою графіків, 

діаграм; 

− практичні методи – розгляд практичних ситуацій. 

 

 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

При вивченні предмета використовуються такі методи контролю: 

- поточний контроль; 

- проміжний контроль; 

- підсумковий контроль. 

Контроль знань студентів відбувається за допомогою: 

- усного опитування на семінарських заняттях; 

- виконання контрольних робіт; 

- складання іспиту. 

 

 

11. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ 

Формою підсумкового контролю є іспит, який складається очно в період 

призначений деканатом або за індивідуальним графіком, який затверджується 

навчальним планом. Основною формою підсумкового контролю є тестування, 

робота над практичним завданням та співбесіда. 
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12. СХЕМА НАРАХУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ 

ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни «Міжнародні економічні відносини» здійснюється в балах 

відповідно до табл.12.1. Виконані види навчальної роботи зараховуються 

студенту, якщо він отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 

Таблиця 12.1 

Розподіл балів оцінювання успішності студентів з навчальної 

дисципліни «Міжнародні економічні відносини» 
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота Розділ ІІ 

Підсумковий 

контроль 
Всього 

Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 

- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 

*Т1, Т2, ..., Т16 – теми занять 

 

Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом семестру у 

наступних формах: усного опитування студентів на практичних заняттях та 

оцінки рівня їх знань; перевірки правильності розв’язання практичних задач; 

експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). 

Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. Студент 

допускається до підсумкового контролю за умови виконання вимог навчальної 

програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 

36 балів. 

Підсумкове оцінювання знань студентів 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі іспиту. 

Критерії оцінювання знань під час іспиту 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати на іспиті складає 40 

балів (див. табл. 12.2). 

Таблиця 12.2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з навчальної 

дисципліни «Міжнародні економічні відносини» 
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за 

підсумкове оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 

 

Під час оцінювання відповіді на окреме питання додатково враховуються 

допущені недоліки та помилки, якими вважаються: 

− неохайне оформлення роботи (не загальноприйняті скорочення, 

незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (мінус 2 

бали); 
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− неточності в назвах окремих економічних категорій та понять (мінус 

4 бали). 

Критерії оцінювання відповіді на теоретичні питання білету: 

1. Повна відповідь на питання, яка оцінюється «відмінно», повинна 

відповідати таким вимогам: 

− розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 

− повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних 

категорій та законів; 

− здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, 

підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; 

− уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, 

процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення; 

− демонстрація здатності висловлення та аргументування власного 

ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

− використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат 

та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання. 

2. Відповідь на питання оцінюється «добре», якщо: 

− відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б 

одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного 

розкриття питання) або, якщо: 

− при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними 

вимогами зроблені окремі помилки під час: використання цифрового 

матеріалу. 

3. Відповідь на питання оцінюється «задовільно», якщо: 

− відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття чотирьох чи 

більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для 

вичерпного розкриття питання);  

− одночасно присутні чотири чи більше типів недоліків, які окремо 

характеризують критерій оцінки питання; 

− висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи 

загально визначеним при відсутності доказів супротивного аргументами, 

зазначеними у відповіді; 

− характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає 

іспит, не зовсім правильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної 

відповіді і тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у 

змісті відповіді. 

З урахуванням вищевикладеного результати іспиту оцінюються в 

діапазоні від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді студента 

на екзамені оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну оцінку за 

результатами іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку. Загальна 

підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати 

поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит.  

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. 
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Загальна підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної 

картки та залікової книжки студента (див. табл. 12.3). 

Таблиця 12.3 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-29 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

− робоча навчальна програма дисципліни та силабус; 

− плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів;  

− методичні вказівки до практичних занять для студентів; 

− методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;  

− тестові та контрольні завдання до практичних занять; 

− перелік питань та завдань для поточного і проміжного контролю знань 

з дисципліни; 

− перелік питань до іспиту, завдання для перевірки практичних навичок 

під час іспиту. 
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