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1. ВСТУП 

 

Робочу навчальну програму дисципліни розроблено на основі навчальної програми 

дисципліни «Міжнародні економічні відносини» та «Методичних вказівок до розроблення та 

оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію 

розпорядженням від 16.06.15 №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 

№ 

пор. 

Назва теми 

(тематичного розділу) 

Обсяг навчальних занять (год.) 

Усього Лекції 
Практичні 

заняття 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

5 семестр 

Модуль №1 «Теоретичні засади та форми розвитку міжнародних економічних відносин» 

1.1 Теоретичні та методологічні основи 

міжнародних економічних відносин 

6 2 2 2 

1.2 Світове господарство та особливості його розвитку 6 2 2 2 

1.3 Міжнародна торгівля у системі міжнародних 

економічних відносин 

9 2 2 

2 

3 

1.4 Регулювання міжнародної торгівлі 6 2 2 2 

1.5 Міжнародний рух капіталів. Міжнародна 

інвестиційна діяльність. Вільні економічні зони 

6 2 2 2 

1.6 Транснаціональні корпорації у 

світогосподарських зв’язках 

6 2 2 2 

1.7 Міжнародний обмін технологіями 6 2 2 2 

1.8 Міжнародна міграція робочої сили 6 2 2 2 

1.9 Модульна контрольна робота № 1 3 2 - 1 

Усього за модулем №1 54 18 18 18 

Модуль №2 «Валютно-фінансові та інституціональні засади розвитку МЕВ в умовах 

глобалізації та міжнародної економічної інтеграції» 

2.1 Міжнародні валютні відносини 7 2 2 3 

2.2 Міжнародні кредити 7 2 2 3 

2.3 Ціноутворення на міжнародному ринку 6 2 2 2 

2.4 Міжнародна економічна інтеграція 10 2 2 

2 

4 

2.5 Особливості регіональної економічної 

інтеграції 

12 2 

2 

2 

2 

4 
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2.6 Глобалізація та глобальні проблеми людства 6 2 2 2 

2.7 Модульна контрольна робота № 2 3 2 - 1 

Усього за модулем №2 51 16 16 19 

Модуль №3 "Курсова робота" 

3.1 Курсова робота 30   30 

Усього за модулем №3 30   30 

Усього за семестр 135 34 34 67 

Усього за навчальною дисципліною 135 34 34 67 

 

2.2. Курсова робота 

Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у п’ятому семестрі, відповідно до 

затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення, 

поглиблення та систематизації теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння 

навчального матеріалу дисципліни у сфері міжнародних економічних відносин із застосуванням 

навичок індивідуальної та самостійної роботи з використанням різних джерел інформації.  

Конкретна мета КР полягає у глибокому та всебічному розкритті змісту відповідної теми 

курсової роботи, її найбільш важливих питань із застосуванням інструментарію економічного 

аналізу для проведення дослідження, програма якого надана в методичних рекомендаціях з 

курсового проектування. 

Для успішного виконання курсової роботи студент повинен знати загальні 

закономірності розвитку світового господарства, форми прояву цих закономірностей у різних 

секторах економіки і регіонах, інтеграційних об’єднаннях та окремих країнах; основні 

механізми регулювання і управління розвитком міжнародних економічних відносин на 

національному, інтернаціональному та наднаціональному рівнях; вміти формулювати власні 

погляди стосовно невирішених проблем у сфері МЕВ та обґрунтовувати висновки і пропозиції, 

спрямовані на їх розв’язання; самостійно аналізувати динамічні якісні зміни у розвитку МЕВ; 

давати оцінку поточним міжнародним економічним подіям; характеризувати сучасний стан, 

проблеми та перспективи участі України у світогосподарських зв’язках. 

Час, потрібний для виконання КР, – 30 годин самостійної роботи. 

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Основні рекомендовані джерела 
3.1.1. Амеліна І.В. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / І.В. Амеліна, Т.Л. 

Попова, С.В. Владимиров. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 256 с. 
3.1.2. Задоя А.О. Міжнародна економіка: підручник / А.О. Задоя. – К.: Центр учбової 

літератури, 2012. – 416 с. 
3.1.3. Козак Ю.Г. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / Ю.Г. Козак, Н.С. 

Логвінова, О.В. Захарченко, Є.В. Кравченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2012. – 330 с. 
3.1.4. Козак Ю.Г. Міжнародна торгівля / [Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, Н.В.Притула та ін. ]. 

– [5-те вид. перероб. та доп.]. – Київ-Катовіце-Краков: Центр учбової літератури, 2015. – 272 с. 
3.1.5. Міжнародні фінанси: навч. посіб. / [Ю.Г. Козак та ін.].– [5-те вид. перероб. та доп.]. 

– К., Катовіце: Центр учбової літератури, 2014. – 348 с. 
3.1.6. Мокій А.І., Міжнародні організації: навч. посіб. / А.І. Мокій, Т.П. Яхно, І.Г. Бабець. 

– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 280 с. 
3.1.7. Паценко О. Ю. Міжнародні економічні відносини: конспект лекцій / О.Ю. Паценко, Л.Л. 

Литвиненко. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. – 64 с. 
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Додаткові рекомендовані джерела 

3.1.8. Горбач Л.М. Міжнародні економічні відносини: підручник / Л.М. Горбач, О.В. 

Плотніков. – К.: Кондор, 2009. – 264 с. 

3.1.9. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А. 

Панкова, Н.Б. Даниленко. – [7-е вид.]. – К.: Знання, 2008. – 406 с. 

3.1.10. Павленко І.І. Міжнародна торгівля та інвестиції: навч. посіб. / І.І. Павленко, О.В. 

Варяниченко, Н.А. Навроцька. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 256 с. 

3.1.11. Сазонець І.Л. Міжнародна інвестиційна діяльність: підручник / І.Л. Сазонець, О.А. 

Джусов, О.М. Сазонець. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 304 с. 

3.1.12. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: теорія: підручник для студ. 

екон. спец, вищих навч. закл / А.С. Філіпенко. – К. : Либідь, 2008. – 408 с. 

3.1.13. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика: підручник / В.О. Шевчук. – 

К.: Знання, 2008. – 663 с. 

3.1.14. Школа І.М. Міжнародні економічні відносини : підручник для студ. вищ. навч. 

закл. / І.М. Школа, В.М. Козменко, О.В. Бабінська; Чернів. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. 

ун-ту. – [2-ге. вид., переробл. і допов.]. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 544 с. 

Інформаційні ресурси в інтернеті  

3.1.15. Офіційний сайт МВФ. – Режим доступу: http://www.imf.org/ 

3.1.16. Офіційний сайт Світового банку. – Режим доступу: http://www.worldbank.org/ 

3.1.17. Офіційний сайт СОТ. – Режим доступу: https://www.wto.org/ 

3.1.18. Офіційний сайт ЄС. – Режим доступу: https://europa.eu/ 

3.1.19. Офіційний сайт Держкомстату України. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/ 

 
3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних 

матеріалів до ТЗН 

 

№ 

пор. 
Назва 

Шифр тем за 

тематичним планом 
Кількість 

1. Слайди, плакати 1.1-1.8, 2.1-2.7 
1 прим. та 

електронна версія 

2. 
Комплект завдань для проведення 

модульних контрольних робіт №1 та №2 
1.9, 2.8 

1 прим. та 

електронна версія 

3. 
Методичні рекомендації з виконання 

курсової роботи 
3.1 

1 прим. та 

електронна версія 
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в 

балах відповідно до табл. 4.1. 

 
Таблиця 4.1 

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента 

5 семестр 

Модуль №1 Модуль №2 Мах 
кількість 

балів 
Вид 

навчальної роботи 

Мах 
кількість 

балів 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 
кількість 

балів 

Активна робота на 
практичних заняттях  
(3 бали*8 зан.) 

24 
(сумарна) 

Активна робота на 
практичних заняттях  
(3 бали*7 зан.) 

21 
(сумарна) 

 

Виконання тестового 
завдання (4 бали*1 зан.) 

4 
(сумарна) 

Виконання тестового 
завдання (4 бали*1 зан.) 

4 
(сумарна) 

Виконання 
індивідуального завдання 
(6 балів*1) 

6 
(сумарна) 

Виконання індивідуального 
завдання 
(5 балів*1) 

5 
(сумарна) 

Для допуску до виконання модульної 
контрольної роботи №1 студент має 
набрати не менше 20 балів 

Для допуску до виконання модульної 
контрольної роботи №2 студент має 
набрати не менше 18 балів 

Виконання модульної 
контрольної роботи №1 

12 Виконання модульної 
контрольної роботи №2 

12 

Усього за модулем №1 46 Усього за модулем №2 42 

Семестровий екзамен 12 

Усього за 5 семестр 100 
 

5 семестр 

Модуль №3 Мах 

кількість 

балів 
Вид навчальної роботи 

Виконання курсової роботи 60 

Захист курсової роботи 40 

Виконання та захист курсової роботи 100 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 
Рейтингова оцінка в балах 

Оцінка 

за національною 

шкалою 
Відповіді на 

практичних заняттях 

Відповіді на 

тестові 

завдання 

Виконання 

індивідуального 

завдання 

Виконання 

модульної 

контрольної 
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Модуль  

№1 

Модуль  

№2 

Модуль 

№1 

Модуль 

№2 

роботи №1, №2 

22-24 19-21 4 6 5 11-12 Відмінно 

18-21 16-18 3 5 4 9-10 Добре 

15-17 13-15 2,5 4 3 7-8 Задовільно 

менше 15 менше 13 менше 2,5 менше 4 менше 3 менше 7 Незадовільно 
 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної 

навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до 

відомості модульного контролю. 

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову 

модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3), яка  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 

42-46 38-42 Відмінно 

35-41 32-37 Добре 

28-34 25-31 Задовільно 

менше 28 менше 25 Незадовільно 
 

4.5. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом за результатами 

виконання та захисту курсової роботи в балах, за національною шкалою та шкалою ECTS 

заноситься до відомості модульного контролю. 

4.6. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову 

семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою 

(табл. 4.4). 
Таблиця 4.4  Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової модульної 
рейтингової оцінки в балах оцінкам  

за національною шкалою 

 Відповідність екзаменаційної рейтингової 
оцінки в балах оцінці  

за національною шкалою 

Оцінка в 
балах 

Оцінка за національною шкалою  
Оцінка в 

балах 
Оцінка за національною 

шкалою 

79-88 Відмінно  11-12 Відмінно 

66-78 Добре  9-10 Добре 

53-65 Задовільно  7-8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  менше 7 Незадовільно 
 

4.7. 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). 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової 

книжки студента. 
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4.9. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та 

навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 

65/Задов./Е тощо. 

4.10. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом  за результатами 

виконання та захисту курсової роботи, крім  відомості модульного контролю,  заноситься також 

до навчальної картки, залікової книжки  та Додатку до диплома, наприклад, так: 92/Відм./А, 

87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

 

Таблиця 4.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю 

суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

 

4.11. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій 

рейтинговій оцінці.  

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до 

диплома. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 (Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     

     

     

 (Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення зміни 

Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


