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Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми
дисципліни «Регулювання міжнародних економічних відносин» та «Методичних вказівок
до розроблення та оформлення навчальної та робочої програм дисциплін», введених в дію
розпорядженням від 16.06.15 р. №37/роз.
Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід'ємною складовою робочої
навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів
аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом
оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та
семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в
оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної,
контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової семестрової
та підсумкової рейтингових оцінок.
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни
Обсяг навчальних занять
№
(год.)
Назва теми
пор.
Практ. СРС
Лекції
Усього
7 семестр
Модуль № 1 «Теоретичні засади регулювання міжнародних економічних відносин»
7
5
3
4
2
1
1.1 Сутність і структура регулювання міжнародних
3
2
2
7
економічних відносин.
1.2 Принципи і методи розрахунків ефективності
3
5
2
зовнішньоекономічних зв’язків.
1.3 Зміст і механізм зовнішньоекономічної політики
2
3
2
7
держави.
1.4 Ціновий механізм регулювання міжнародних
3
2
5
економічних відносин.
3
2 Н 2
7
1.5 Зовнішньоекономічний механізм України.
1.6 Особливості і тенденції розвитку
зовнішньоекономічної політики країн 3
3
2
5
розвинутою ринковою економікою, країн 3
економікою, що розвиваються та країн в умовах
ринкової трансформації.
1.7 Міжнародні товарні угоди у системі регулювання
3
2
2
7
світової торгівлі.
1.8 Нетарифні методи регулювання міжнародної
3
2
5
торгівлі.
1.9 Тарифні методи регулювання міжнародної
3
1
2
6
торгівлі.
3
1
4
1.10 Модульна контрольна робота № 1
10
зо
18
58
Усього за модулем № 1
Модуль №2 "Регулювання світогосподарських зв’язків міжнародних відносин"
-

ф
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зовнішньоекономічної
діяльності
2.1 Механізм
підприємства, корпорації.
Регулювання міжнародної торгівлі послугами.
2.2 Обмежувальна ділова практика в МЕВ.
2.3 Валютно-фінансове регулювання міжнародних
економічних відносин.
2.4 Механізм регулювання міжнародного руху капіталу.
2.5 Основні напрями регулювання міжнародної
міграції робочої сили.
2.6 Основи регулювання міжнародних інтеграційних
процесів.
2.7 Регулювання прав інтелектуальної власності у
світовому господарстві.
2.8 Модульна контрольна робота № 2
Усього за модулем № 2
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5
47
105

2
16
34

7
17

3
3

2

3
3

2

3
3

-

3
3
24
54

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
3.1.
Список рекомендованих джерел
Основні рекомендовані джерела
3.1.1. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / за ред. проф., д.е.н.
С.В. Сіденко. - К.: Вид-во Над. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2014. - 465 с.
3.1.2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. із
внесеними змінами і доповненнями - редакція від 10.04.2008. - http://zakonl.rada.gov.ua/
3.1.3.
Міжнародний процесуальний кодекс ICC/ ESOMAR [Електронний ресурс]Режим доступу: http://www.esomar.org/
3.1.4. Международньїй кодекс рекламной практики [Електронний ресурс]-Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/988_010
3.1.5. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [Електронний
ресурс]
Режим
доступу:
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article7artkH246581344 &cat_id=223223535
3.1.6. Міжнародні економчні відносини: підручник / за наук. ред. А.А Мазаракі, Т.М.
Мельник / Т.М. Мельник, Л.П. Кудирко, К.С. Пугачевська [та ін.] - К: Київ. Нац. Торг.-ек. Ун-т,
2018.-612 с.
3.1.7. Міжнародна економіка: підручник/ У двох частинах.; за наук. ред. А.А.
Мазаракі. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. - Ч.І. - 633 с.
3.1.8. Міжнародна економіка: підручник/ У двох частинах.; за наук. ред. А.А.
Мазаракі. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. - Ч. 2. - 384 с.
3.1.9. Міжнародні економічні відносини: підручник / за наук. ред. А.А. Мазаракі,
Т.М. Мельник/ Т.М Мельник, Л.П. Кудирко, Н.О. Іксарова, О.В. Кам’янецька, Т.Л.
Вишинська. [та ін.]; - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. - 555 с.
3.1.10. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / [А. А. Мазаракі
та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. А. Мазаракі; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. :
КНТЕУ, 2012. - 823 с.
3.1.11. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : підруч. для студ.
вищ. навч. закл. / Т.М. Мельник, О.В. Дьяченко, О.В. Зубко ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. - 600 с.
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3.1.12. Павленко І.І. Міжнародна торгівля та інвестиції: навч. посіб./ І.І.Павленко,
О.В.Варяниченко, Н.А Навроцька - К : ЦУЛ, 2012,- 256 с.
3.1.13. Світовий ринок товарів та послуг : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за заг.
ред. А. А. Мазаракі, Т.М. Мельник. -К . : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. - 720 с.
3.1.14. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
підручник / Т.М. Мельник, Н.О. Іксарова. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. - 456 с.
3.1.15. Горін Н.В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч.
посіб. - К.: Знання, 2008. - 330 с.
Додаткові рекомендовані джерела
3.1.16. Кудирко Л.ППроблеми деінституціалізації стратегічного партнерства в
умовах глобальних трансформацій // Економічний простір: зб. наук, праць. - № 117. Дніпро: ПДАБА, 2017 - 265с. - С. 5-14 http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2017_l 17 3.
3.1.17. Мазаракі А.А., Мельник Т.М. Зовнішньоекономічні відносини України і
Республіки Корея // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2017. — № 1(90). —
С. 5-15.http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2017_l_3 15.
3.1.18. Мельник Т.М. Вплив міжнародної трудової міграції на економіку України /
Т.М. Мельник, О.В. Лошенюк // Науковий журнал «БІЗНЕС ШФОРМ», №12, 2016. - с. 2935.
3.1.19. Мельник Т.М., Дьяченко О.В. Інституціональне забезпечення митного
регулювання України в умовах євроінтеграції // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,
право.
2017.
№4
(93)
С.
515http://zt.knteu.kiev.ua/files/2017/03(92)/ZT_03_2017_st_02.pdf
3.1.20. Мельник Т.М., Касянок К.Г. Проблеми залучення та використання
іноземних інвестицій в економіці України Україна // Маркетинг і менеджмент інновацій.
— 2017. — №1 http://mmi.fem.sumdu.edu.Ua/joumals/2017/l/253-270
3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних
матеріалів до ТЗН
№
Шифр тем за
;
Назва
Кількість
пор.
тематичним планом
1.
Слайди, плакати
1.1-1.6, 2.1-2.2.3
електронна версія
4.РЕИТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ
4.1.Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи та набутих
знань та умінь здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.
Таблиця 4.1

Модуль № 1
Вид
навчальної роботи
Відповіді на
практичному занятті
(5 б. х 4)

Модуль № 2
Мах
кількість
балів
20

Вид
навчальної роботи
Відповіді на
практичному занятті
(5 б. х 4)

Мах
кількість
балів
20

Мах
кількість
балів

#
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Виступ на практичному
занятті з презентацією
10
на задану тему
Для допуску до виконання модульної
контрольноїроботи №1 студент має
набрати не менше 18 балів
14
Виконання модульної
контрольної роботи №1
Усього за модулем № 1

44

Шифр
документа
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10

Для допуску до виконання модульної
контрольноїроботи M2 студент має
набрати не менше 18 балів
14
Виконання модульної
контрольної роботи №2
Усього за модулем № 2

Семестровий екзамен
Усього за 7 семестр

44
12
100

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він
отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2).
4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної
навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до
відомості модульного контролю.
Таблиця 4.2
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи в балах
оцінкам за національною шкалою
Рейтингова оцінка в балах
Виступ на
Оцінка за
Виконання
Відповіді на
практичному занятті з
національною
модульної
практичному
шкалою
контрольної
презентацією на
занятті
роботи
задану тему
5
9-10
13-14
Відмінно
4
8
11-12
Добре
3
6-7
9-10
Задовільно
менше 3
Незадовільно
менше 6
менше 9
4.4.
Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить
підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3), яка виражається в балах та за
національною шкалою заноситься до відомості модульного контролю
Таблиця 4.3
Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок в балах оцінкам за
національною шкалою
____________________
Модуль №1
Модуль №2
Оцінка за національною шкалою
40-44
40-44
Відмінно
33-39
33-39
Добре
27-32
Задовільно
27-32
Незадовільно
менше 27
менше 27
4.5. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить
підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка переховується в оцінку за
національною шкалою (табл. 4.4).
Таблиця 4.4
Таблиця 4.5

Система менеджменту якості.
Робоча навчальна програма
навчальної дисципліни
"Регулювання міжнародних економічних
_____________ відносин"

Шифр
документа

СМЯНАУ
РНП 15.01.01-01-2019
Стор. 8 із 9

Відповідність підсумкової семестрової
Відповідність екзаменаційної
модульної рейтингової оцінки у балах
рейтингової оцінки в балах оцінці за
оцінкам за національною шкалою_______________ національною шкалою
Оцінка
Оцінка
Оцінка
Оцінка
за
національною
за
національною
в балах
в балах
шкалою
шкалою
79-88
Відмінно
11-12
Відмінно
66-78
Добре
9-10
---------- -- Добре
к
_
53-65
Задовільно
7-8
Задовільно
менше 53
Незадовільно
Менше 7
Незадовільно
4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок
у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в
оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).
Таблиця 4.6
Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок
у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS
Оцінка
Оцінка
Оцінка за шкалою ECTS
за
національною
в балах
Оцінка
шкалою
Пояснення
Відмінно
90-100
Відмінно
А
(відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок)
Дуже добре
8 2 -8 9
В
(вище середнього рівня з кількома помилками)
Добре
Добре
7 5 -8 1
С
(в загальному вірне виконання з певною
кількістю суттєвих помилок)
Задовільно
6 7 -7 4
D
(непогано, але зі значною кількістю недоліків)
Задовільно
Достатньо
6 0 -6 6
Е
(виконання задовольняє мінімальним
критеріям)
Незадовільно
3 5 -5 9
FX
(з можливістю повторного складання)
Незадовільно
Незадовільно
1 -3 4
F
(з обов’язковим повторним курсом)
4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та
за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та
залікової книжки студента.
4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та
навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відж/А, 87/Добре/В, 79/Добре/С,
68/3adoe./D, 65/3adoe./E тощо.
4.9. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій
рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до
Додатку до диплома.
1--- J______ ________________________
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(Ф 03.02 - 02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ__________
Підпис
Дата
Прізвище ім'я по-батькові
ознайомленої
ознайом
Примітки
особи
лення

№
пор.
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______________
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АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ
№
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ї
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(Ф 03.02 - 03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМШ
№
зміни

№ листа (сторінки)
Зміненого Заміненого

Нового

Анульо
ваного

УЗГОДЖЕННЯ ЗМШ
Підпис
Розробник
Узгоджено
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Ініціали, прізвище
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Дата
внесення
зміни

Дата
введення
зміни
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