
 

 

 



 

 

  

 

 

 



 

 

  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, спеціаль-

ність, освітній рівень,  

назва освітньої програми 

Характеристика навча-

льної дисципліни 

денна форма навчан-

ня 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 

05 Соціальні та поведін-

кові науки 
Вибіркова 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

051 Економіка 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 

 Семестр 

Загальна кількість го-

дин – 90 

2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми на-

вчання: 

аудиторних – 3 год.; 

самостійної роботи 

студента − 2 год. 

Освітній рівень: 

перший 

 

 

 

 

Освітньо-професійна 

програма: «Економіка» 

20 год. 

Практичні, семінар-

ські 

34 год. 

Самостійна робота 

36 

Вид контролю: 

залік 

 



 

 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

«Міжнародна економічна діяльність України» є вибірковою дисципліною, 

спрямованою на підготовку фахівців, які повинні мати базові теоретичні знання та 

початкові уявлення про механізм функціонування національної економічної сис-

теми, як суб'єкта міжнародних економічних відносин.  

Мета курсу - сформувати у студентів достатній рівень знань щодо принципів 

формування і регулювання міжнародної економічної діяльності України, і набуття 

практичних умінь з аналізу закономірностей, факторів та тенденцій розвитку між-

народної економічної діяльності України, визначення особливостей її регулятив-

ного забезпечення в умовах глобалізації, обґрунтування стратегії та механізмів 

управління міжнародною економічною діяльністю України. 

Завдання (формування компетентностей): 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області; 

- здатність ідентифікувати проблеми, умови та фактори інтеграції економіки 

України в глобальну систему; 

- здатність розуміти зміст системи міжнародних економічних відносин Укра-

їни, аналізувати умови та наслідки їх розвитку; 

- здатність обґрунтовувати форми, методи та інструменти регулювання між-

народної економічної діяльності країни, як суб'єкта мегаекономічних відносин; 

- здатність визначати способи, інструменти та наслідки розвитку міжнародної 

економічної інтеграції України. 

Програмні результати навчання: 

- здатність абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати наявну інформа-

цію щодо предметної області дослідження; 

- демонструвати знання та розуміння проблем предметної області; 

- вміти ідентифікувати проблеми, умови та фактори інтеграції економіки 

України в глобальну систему; 

- розуміти зміст системи міжнародних економічних відносин України, аналі-

зувати умови та наслідки їх розвитку; 

- обґрунтовувати форми, методи та інструменти регулювання міжнародної 

економічної діяльності країни, як суб'єкта мегаекономічних відносин; 

- визначати способи, інструменти та наслідки розвитку міжнародної економі-

чної інтеграції України. 

 

 

 

 



 

 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ  

ТРАДИЦІЙНИХ ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 

 

Тема 1. Особливості міжнародної економічної діяльності. 

Міжнародна економічна діяльність та міжнародне економічне співробітниц-

тво як чинники світового економічного зростання та розвитку. Форми міжнарод-

ної економічної діяльності. Принципи міжнародної економічної діяльності. Між-

народні економічні договори як головний інструмент міжнародної економічної 

діяльності держав. 

 

Тема 2. Суб'єкти міжнародних економічних операцій. 

Суб’єкти міжнародної економічної діяльності. Україна як суб’єкт міжнаро-

дного економічного права та агент світового господарства. Система центральних 

органів виконавчої влади України, які здійснюють регулювання міжнародної 

економічної діяльності суб’єктів міжнародного права. 

 

Тема 3. Експорт і імпорт товарів. 

Міжнародна торгівля товарами як форма міжнародної економічної діяльно-

сті. Суб’єкти виконання торговельних угод України. Державне регулювання зов-

нішньої торгівлі України. Сучасний стан зовнішньої торгівлі України та її дер-

жавного регулювання. 

 

Тема 4. Особливості міжнародної торгівлі послугами 

Сутність та основні показники міжнародної торгівлі послугами як форми 

міжнародної економічної діяльності. Характеристика основних суб’єктів міжна-

родної економічної діяльності України у сфері торгівлі. Регулювання міжнарод-

ної торгівлі послугами у системі МЕВ. Особливості розвитку міжнародної еко-

номічної діяльності України у формі торгівлі послугами. 

 

Тема 5. Міжнародне пряме та портфельне інвестування. 

Прямі іноземні інвестиції. Портфельні інвестиції. Регулювання прямого і 

портфельного інвестування. Україна в системі міжнародного руху інвестицій. 

 

Тема 6. Міжнародні валютно-фінансові операції. 

Сутність валютно-фінансових відносин. Україна в системі міжнародних ва-

лютних відносин. Управління державним зовнішнім боргом України. 



 

 

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА  

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ПРИСКОРЕННЯ  

ГЛОБАЛЬНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Тема 7. Міжнародне науково-технічне співробітництво. 

Міжнародне науково-технічне співробітництво. Регулювання міжнародно-

го науково-технічного співробітництва. Міжнародне науково-технічне співро-

бітництво України. 

 

Тема 8. Міжнародне виробниче кооперування. 

Міжнародне виробниче кооперування: поняття, принципи, види та форми. 

Регулювання міжнародного виробничого кооперування. Участь України у між-

народному виробничому кооперуванні. 

 

Тема 9. Міжнародний ринок праці та місце національних держав у його ро-

звитку. 

Міжнародна трудова міграція як вид міжнародної міграції населення. Ре-

гулювання міжнародних міграційних процесів. Україна у міжнародних мігра-

ційних процесах. 

 

Тема 10. Фактичний стан та перспективи України у світових інтеграційних 

процесах. 

Процеси інтернаціоналізації на сучасному етапі. Цілі й особливості інтег-

рації України в рамках глобальної системи: СОТ, Угоди про зони вільної торгі-

влі з країнами далекого зарубіжжя, участь України в міжнародних економічних, 

соціальних, екологічних та військового-політичних угодах. Цілі й особливості 

інтеграції України в рамках Угоди про асоціацію Україна-ЄС. 

 

 

  



 

 

  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

л с і. з. с. р. 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Суть та особливості традиційних форми  

міжнародної економічної діяльності держави 

Тема 1. Особливості міжнародної економічної 

діяльності 
8 2 2 - 4 

Тема 2. Суб'єкти міжнародних економічних 

операцій 
8 2 2 - 4 

Тема 3. Експорт і імпорт товарів 9 2 4 - 3 

Тема 4. Особливості міжнародної торгівлі пос-

лугами 
8 2 2 - 4 

Тема 5. Міжнародне пряме та портфельне інве-

стування 
9 2 4 - 3 

Тема 6. Міжнародні валютно-фінансові опера-

ції 
9 2 4 - 3 

Усього годин  51 10 18 - 21 

Змістовий модуль 2. Міжнародна економічна діяльність держави 

в умовах прискорення глобальних інтеграційних процесів 

Тема 7. Міжнародне науково-технічне співро-

бітництво 
9 2 4 - 3 

Тема 8. Міжнародне виробниче кооперування 10 2 4 - 4 

Тема 9. Міжнародний ринок праці та місце на-

ціональних держав у його розвитку. 
10 2 4 - 4 

Тема 10. Фактичний стан та перспективи Укра-

їни у світових інтеграційних процесах 
10 2 4 - 4 

Усього годин 39 10 16 - 15 

Разом 90 20 34 - 36 
 

 

 

 

  



 

 

  

5. Теми семінарських занять 

Назва теми 
Кількість 

годин 

Тема 1. Особливості міжнародної економічної діяльності 2 

Тема 2. Суб'єкти міжнародних економічних операцій 2 

Тема 3. Експорт і імпорт товарів 4 

Тема 4. Особливості міжнародної торгівлі послугами 2 

Тема 5. Міжнародне пряме та портфельне інвестування 4 

Тема 6. Міжнародні валютно-фінансові операції 4 

Тема 7. Міжнародне науково-технічне співробітництво 4 

Тема 8. Міжнародне виробниче кооперування 4 

Тема 9. Міжнародний ринок праці та місце національних держав 

у його розвитку. 
4 

Тема 10. Фактичний стан та перспективи України у світових ін-

теграційних процесах 
4 

 

6. Самостійна робота 

Назва теми 
Кількість 

годин 

Тема 1. Особливості міжнародної економічної діяльності 4 

Тема 2. Суб'єкти міжнародних економічних операцій 4 

Тема 3. Експорт і імпорт товарів 3 

Тема 4. Особливості міжнародної торгівлі послугами 4 

Тема 5. Міжнародне пряме та портфельне інвестування 3 

Тема 6. Міжнародні валютно-фінансові операції 3 

Тема 7. Міжнародне науково-технічне співробітництво 3 

Тема 8. Міжнародне виробниче кооперування 4 

Тема 9. Міжнародний ринок праці та місце національних держав 

у його розвитку. 
4 

Тема 10. Фактичний стан та перспективи України у світових ін-

теграційних процесах 
4 

 

7. Методи навчання 

У рамках вивчення дисципліни передбачаються такі види занять: 

- лекції; 

- семінарські заняття; 

- самостійна робота. 

Консультування студентів, приймання рефератів, ліквідація невідпрацьо-

ваних занять будуть проводитися у відповідні дні відповідно до затвердженого 

деканатом графіку індивідуальної роботи викладача із студентами. 

 

 



 

 

  

8. Методи контролю 

В основу рейтингового оцінювання знань студента закладена 100-бальна 

шкала оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати сту-

дент за всіма видами контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної ус-

пішності, самостійної роботи, науково-дослідної роботи, підсумкового контро-

лю тощо). Встановлюється, що при вивченні дисципліни до моменту підсумко-

вого контролю (заліку) студент може набрати максимально 100 балів.  

Кількість балів, які можна набрати у ході вивчення курсу дисципліни роз-

поділяються наступним чином: 

- відповідь на питання семінарського заняття оцінюється за стандартною шка-

лою, але лише у межах позитивних оцінок – «відмінно» – 5 балів; «добре» – 4 

бали; «задовільно» – 3 бали; 

- підготовка реферату – 2 бали.  

Реферат має такий зміст: 

Вступ 

Простий план по темі 

Висновки 

Список використаної літератури (зразок оформлення за адресою 

http://library.lp.edu.ua/yak-oformyty-spysok-literatury). 

Виконується у вигляді друкованого тексту на папері формату А-4 обсягом 

від 10 до 12 сторінок. Шрифт: Times New Roman. Розмір шрифту – 14, звичай-

ний. Вирівнювання тексту – по-ширині без пропусків і скорочень. Абзацний 

відступ – 10 мм. Міжрядковий інтервал – 1,5. Поля сторінки: ліве – 30 мм, пра-

ве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. Реферат починається із титульної сторін-

ки за встановленою формою (додаток А); 

- два тестових контролі по кожному з яких можна набрати бали відповідно до 

кількості (%) правильних відповідей: ≥ 90% правильних відповідей – 15 ба-

лів; 75-89% – 12 балів; 60-74% – 9 балів; 50-59% – 6 балів; ≤ 49% правиль-

них відповідей – 0 балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Кількість балів за 

змістовий модуль 

Поточне оцінювання та самостійна робота (100) 

ЗМ 1(57) ЗМ 2 (43) 

Теми 
42 

М
о

д
у

л
ь
н

и
й

 к
о

н
тр

о
л
ь
 (

1
5

 б
ал

ів
) 

28 

М
о

д
у

л
ь
н

и
й

 к
о

н
тр

о
л
ь
 (

1
5

 б
ал

ів
) Т №1 Т №2 Т №3 Т №4 Т №5 Т №6 Т №7 Т №8 Т №9 Т №10 

Кількість балів за 

теми та модуль-

ний контроль 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Кількість балів за 

видами робіт: 
с срс с срс с срс с срс с срс с срс с срс с срс с срс с срс 

активність на 

семінарських 

заняттях 

5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 

виконання самос-

тійної роботи 

студентів 

- 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види навча-

льної діяльнос-

ті 

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 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливіс-

тю повторного складання 

не зараховано з мо-

жливістю повторно-

го складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим по-

вторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Андросова Т.В., Шталь Т.В., Доброскок Ю.Б., Тищенко О.О. Міжнарод-

на економічна діяльність України: навчальний посібник. Харків: ХДУХТ, 2014, 

417с. 

2. Андросова Т.В., Мельник Л.О., Шталь Т.В. Міжнародна інвестиційна ді-

яльність: Навч. посібник. Харків: ХДУХТ, 2007. 321с. 

3. Чернега О.Б., Маловичко А.С. Міжнародна економічна діяльність 

України: Навчальний посібник. Донецьк, 2013. 599с. 



 

 

  

4. Міжнародна торгівля: підручник [Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, M.І Бара-

новський та ін.]; за ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, М.І. Барановського. К.: 

ЦУЛ, 2011. 512 с. 
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