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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Міжнародна економічна діяльність 

України 
Викладач (-і) к.е.н., доцент Родіна Оксана Григорівна 
Контактний телефон викладача +38(099)-282-11-22 
E-mail викладача oksana.rodina@pnu.edu.ua 
Формат дисципліни  Очний 
Обсяг дисципліни 3 кредита ECTS 
Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

https://d-learn.pnu.edu.ua/ 

Консультації Консультації (дистанційно) за 
домовленістю з ініціативи здобувача; 
групові. 

2. Анотація до навчальної дисципліни 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є є теоретико-методичні засади формування 
та розвитку міжнародної економічної діяльності України. 
Дисципліна вивчає економічні відносини між національними та іноземними суб’єктами 
господарювання у торговельній, інвестиційній, інноваційній, валютно-кредитній та 
фінансовій сферах, регулювання яких здійснюється в рамках національного 
законодавства та укладених міждержавних угод.  

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування знань про об’єктивні 
закономірності, реальні процеси та специфічні особливості міжнародної економічної 
діяльності України, а також оволодіння навичками налагодження міжнародного 
економічного співробітництва.  
Основними цілями вивчення дисципліни є: 
 - засвоєння теоретичних засад і категоріального апарату міжнародної економічної 
діяльності, її методологічних основ, предмета, об’єкта, суб’єктів;  
- знання сутності, механізмів та форм співробітництва між країнами в торговельній, 
науково-технічній, інвестиційній, валютно-фінансовій і кредитній сферах;  
- вміння визначати доцільність застосування та обирати ефективні механізми 
регулювання міжнародної економічної діяльності України;  
- знання теоретико-методичних засад міжнародного та державного регулювання руху 
факторів виробництва і міжнародної торгівлі товарів і послуг;  
- знання особливостей міжнародного економічного співробітництва України для 
вирішення глобальних проблем світової економіки.  

4. Загальні і фахові компетентності 
Загальні компетентності:  
ЗК 12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
Фахові компетентності:  
СК 4. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм міжнародних економічних 
відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 
СК 15. Здатність застосовувати методи, правила і принципи функціонування 
міжнародних економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
України.  

5. Програмні результати навчання 
РН 4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ 
у світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних 
факторів на них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням 
особливостей національного і міжнародного середовища. 
РН 7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 
змістовно інтерпретувати отримані результати. 



РН 9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, 
сучасні теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних 
проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху 
капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності 
людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій. 
РН 11. Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм 
міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 
РН 12. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та 
порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх 
функціонування. 
РН 16. Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних відносин 
та світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, 
юридичними, природничими науками. 
РН 17. Визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, 
обґрунтовувати і застосовувати економічні, юридичні та дипломатичні методи і засоби їх 
вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні інтереси України. 
РН 18. Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі 
розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності 
функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-
наслідкових та просторово-часових зв’язків. 
РН 20. Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової компоненти 
міжнародних економічних відносин. 
РН 22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування 
міжнародних економіних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
України. 
РН 24. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, 
економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи 
моніторингу кон’юнктури світових ринків. 
РН 25. Презентувати результати дослідження на базі яких, розробляються рекомендації 
та заходи з адаптації до змін міжнародного середовища. 

6. Організація навчання 
Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 
лекції 12 
семінарські заняття / практичні / 
лабораторні 

18 

самостійна робота 60 
Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність Курс (рік 
навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

2 292 «Міжнародні 
економічні 
відносини» 

1 Нормативний 

Тематика навчальної дисципліни 
Тема кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 
Тема 1. Сутність і особливості 
міжнародної економічної діяльності. 

1 1 4 

Тема 2. Суб’єкти міжнародних 
економічних операцій в Україні. 

1 1 4 



Тема 3. Торгівля товарами в системі 
міжнародної економічної діяльності 
України  

1 1 6 

Тема 4. Особливості міжнародної торгівлі 
послугами в Україні. 

1 1 6 

Тема 5. Міжнародні інвестиційні, валютно-
кредитні відносини України. 

1 2 6 

Тема 6. Україна на світових ринках праці 
та міжнародна трудова міграція. 

1 2 6 

Тема 7. Міжнародний трансфер технологій 
та інноваційна політика в 
системі пріоритетів міжнародної 
економічної діяльності. 

1 2 6 

Тема 8. Регулювання міжнародної 
економічної діяльності України. 

1 2 5 

Тема 9. Особливості митного регулювання 
міжнародної торгівлі в Україні. 

1 2 6 

Тема 10. Україна у світових інтеграційних 
процесах. 

1 2 6 

Тема 11. Глобальний контекст 
міжнародного економічного 
співробітництва. 

2 2 5 

ЗАГ.: 12 18 60 
7. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна  система оцінювання навчальної 
дисципліни 

Загальна кількість балів, яку студент може 
отримати у процесі вивчення дисципліни 
протягом семестру, становить 100 балів, з 
яких 10 балів – робота на лекціях, 90 балів 
студент набирає при поточних видах 
контролю. 
“відмінно” – студент демонструє повні і 
глибокі знання навчального матеріалу, 
достовірний рівень розвитку умінь та 
навичок, правильне й обґрунтоване 
формулювання практичних висновків, 
наводить повний обґрунтований розв’язок 
прикладів та задач, аналізує причинно-
наслідкові зв’язки; вільно володіє 
науковими термінами; 
 “добре” – студент демонструє повні знання 
навчального матеріалу, але допускає 
незначні пропуски фактичного матеріалу, 
вміє застосувати його до розв’язання 
конкретних прикладів та задач, у деяких 
випадках нечітко формулює загалом 
правильні відповіді, допускає окремі 
несуттєві помилки та неточності 
розв’язках;  
“задовільно” – студент володіє більшою 
частиною фактичного матеріалу, але 
викладає його не досить послідовно і 
логічно, допускає істотні пропуски у 



відповіді, не завжди вміє правильно 
застосувати набуті знання до розв’язання 
конкретних прикладів та задач, нечітко, а 
інколи й невірно формулює основні 
твердження та причинно-наслідкові 
зв’язки;  
“незадовільно” – студент не володіє 
достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 
навичок, науковими термінами. 

Вимоги до письмових робіт Головна мета письмової роботи – перевірка 
самостійної роботи студентів в процесі 
навчання, виявлення ступеня засвоєння 
ними теоретичних положень курсу. 

Семінарські заняття Семінарське, практичне заняття 
проводиться з метою формування у 
студентів умінь і навичок з предмету, 
вирішення сформульованих завдань, їх 
перевірка та оцінювання. За метою і 
структурою семінарські, практичні 
пов'язують теоретичне навчання і 
навчальну практику з дисципліни, а також 
передбачає попередній контроль знань 
студентів. Оцінка за семінарське, 
практичне заняття враховується при 
виставлення підсумкової оцінки з 
дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контролю – оцінка за роботу на лекціях (10 балів); 
– оцінка за поточне тестування (20 балів); 
 – оцінка за відповіді на всі основні та 
додаткові запитання під час аудиторних 
занять (30 балів);  
– оцінка за контрольну роботу (20 балів); 
 – оцінка за самостійну роботу (20 балів). 

Підсумковий контроль залік 
8. Політика навчальної дисципліни 

Письмові роботи: контрольна робота за матеріалами дисципліни. 
Академічна доброчесність: кожен студент повинен дотримуватись академічної 
доброчесності. Списування під час контрольних робіт заборонені (в т. ч. із використанням 
мобільних пристроїв). 
 Відвідування занять: відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі (змішана форма навчання) за погодженням 
із керівником курсу. 

9. Рекомендована література 
1. Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. посібник. Харків: 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 268 с.  
2. Кухарська Н.О., Харічков С.К. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. 
посібник. Х.: «Одісей», 2007. 456 с.  
3. Михайленко О.Г. Посібник до вивчення дисципліни «Міжнародна економічна 
діяльність України». 2-е вид., перероб. і допов. Д.: Видавництво «КИТ», 2017. 156 с. 
4. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. посібник / В. П. Галушко, Н. Є. 
Голомша, О. М. Файчук, О. В. Файчук. К.: НУБіП України, 2016. 447 с.  



5. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. посібник / Т.В. Андросова, Т.В. 
Шталь, Ю.Б. Доброскок, О.О. Тищенко. Харків: «Видавництво Форт», 2013. 400с. 
6. Новикова М. В. Міжнародна економічна діяльність України : курс лекцій / М. В. 
Новикова. – К. : вид-во Нац. авіац. ун-ту "НАУ-друк", 2017. – 116 с. 
7. Міжнародна економічна діяльність України: практикум: навч. посіб. / Л. П. Гальперіна 
[та ін.]; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ: КНЕУ, 2014.  330  с.  
8. Черевань В.П., Румянцев А.П., Романенко Л.Ф. Міжнародна економічна діяльність: 
Навч. посібник. К.: Видавничий дім «Слово», 2003. 280 с. 
 9. Чернега О.Б., Маловичко А.С., Матвєєва В.Ю. Міжнародна економічна діяльність 
України: Навч. посібник. Львів: «Магнолія 2006», 2012. 544 с.  
10. Шталь Т.В., Доброскок Ю.Б. Міжнародна економічна діяльність України: методичні 
рекомендації до семінарських та практичних занять для студентів денної та заочної 
форми навчання напряму підготовки «Міжнародна економіка». Харків: Видавництво 
«Форт», 2014. 109 с. 

Інформаційні ресурси 
1. Державна служба статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua  
2. Статистична служба Європейської комісії (Євростат): www.europa.eu.int  
3. Періодичні видання (журнали, тижневики): 
Актуальні проблеми економіки: http://eco-science.net/Arhive.html  
Економіка України: https://journals.ua/business/ekonomika-ukrainy-ukrainskiy 
 Ефективна економіка: www.economy.nayka.com.ua  
Економіка, фінанси, право: efp.in.ua/arhiv-nomeriv  
Економіст: ua-ekonomist.com  
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: http://zt.knteu.kiev.ua  
Мировая экономика и международные отношения: https://www.imemo.ru/jour/meimo  
Міжнародний туризм: http://intour.com.ua  
Підприємництво, господарство і право: pgp-journal.kiev.ua  
Фінанси України: fu.minfin.gov.ua 

 

Родіна О.Г., доцент 


