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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показника  

Галузь знань, спеціальність, 

освітня програма, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

(денна форма навчання) 

Кількість кредитів  – 

5 
 

 

Галузь знань 
05 «Соціальні та поведінкові 

науки», 07 «Управління та 

адміністрування», 29 

«Міжнародні відносини» 
 (шифр і найменування) 

 

Спеціальність 
051 «Економіка», 075 

«Маркетинг», 292 «Міжнародні 

економічні відносини» 
(код і найменування) 

 

Освітня програма 
«Економіка підприємства», 

«Маркетинг», «Міжнародна 

економіка» 
(найменування) 

 

Рівень вищої освіти: 

 

перший (бакалаврський) 
 

Цикл загальної  

підготовки  

Кількість модулів – 2 Навчальний рік 

Кількість змістовних 

модулів – 2 
2019/2020 

Індивідуальне зав-

дання (РР) 
«Характеристика 

міжнародних відносин 

(назва країни)»  
 (назва) 

Семестр 

_6__-й 

Загальна кількість 

годин –  150; 

– 64*/ 150 = 0,43 

 

Лекції* 

40___ годин 

  

Кількість тижневих 

годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 3,5 

самостійної роботи 

студента – 4,9 

Практичні, 

семінарські* 

 24___ годин 

Лабораторні* 

___ годин 

Самостійна робота 

 _86__ годин  

Вид контролю 

модульний контроль, 

іспит 
 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 

64/86 = 0,74 
*Аудиторне навантаження може бути зменшене або збільшене на одну годину 

залежно від розкладу занять. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

          

Мета вивчення: формування теоретичних знань та практичних навичок у 

галузі міжнародної економіки, дослідження чинників розвитку міжнародних 

економічних відносин, механізмів інтеграції та безпеки  сфері міжнародних 

економічних відносин. 

 

Завдання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

− інструментарій дослідження чинників розвитку міжнародних 

економічних відносин; 

− методи аналізу суб’єктів інфраструктури міжнародних економічних 

відносин; 

− сутність інтеграційних процесів у сфері міжнародних економічних 

відносин; 

− сутність проблеми відкритості економіки та функціонування територій 

пріоритетного розвитку; 

− процеси забезпечення енерго незалежності та екологізації у межах 

міжнародних економічних відносин;  

− інструментарій визначення рівня міжнародної економічної безпеки 

країни; 

− тенденції і перспективи розвитку міжнародних економічних відносин.  

 

Результати навчання:  

вміти:  

− аналізувати чинники розвитку міжнародних економічних відносин; 

− оцінювати та аналізувати діяльність суб’єктів інфраструктури 

міжнародних економічних відносин; 

− визначати ступінь інтеграції міжнародних акторів до світового 

співтовариства; 

− визначати рівень відкритості економіки країни щодо можливостей 

лібералізації торгівлі товарами та послугами; 

− аналізувати процеси забезпечення енергетичними ресурсами, 

диверсифікувати їх; 

− визначати рівень міжнародної економічної безпеки країн з 

урахуванням ступеня загроз та інших видів ризиків; 

− робити економічні висновки щодо стану та розвитку міжнародних 

економічних відносин, враховуючи кон’юнктуру міжнародного 

середовища. 
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Міждисциплінарні зв’язки:  

 
Дисципліни, що передують вивченню даної 

дисципліни 
Дисципліни, вивчення яких спирається на 

дану дисципліну  
Економічний аналіз   

Економіка підприємства 

Макроекономіка 

Мікроекономіка  

 Маркетинг  

Міжнародна економіка 

Облік і аудит 

Теорія міжнародних економічних відносин  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Змістовний модуль 1. «Чинники розвитку міжнародних економічних 

відносин» 

 

Тема 1. Міжнародна міграція робочої сили 

Поняття міграції робочої сили, її економічна природа, рушійні сили й 

етапи розвитку. Масштаби, форми та основні тенденції розвитку сучасних 

міграційних процесів. Види міжнародної міграції. Соціально-економічні 

наслідки міжнародної трудової міграції. Міжнародна міграція робочої сили та 

платіжні баланси країн. Загальні закономірності створення світового ринку 

робочої сили, головні регіони й центри її міжнародного тяжіння та експорту. 

Вплив міжнародної економічної інтеграції на інтернаціоналізацію ринку праці. 

Державне й міжнародне регулювання трудової міграції. Міжнародна 

організація праці (МОП) та її роль у вирішенні питань безробіття і захисту прав 

трудящих. Проблеми трудової міграції і ринку робочої сили в Україні.              

Тема 2. Міжнародні організації з регулювання валютних відносин              

Міжнародна координація валютних відносин. Сутність міжнародного 

регулювання та його цілі. Група Світового банку, мета його створення, функції, 

структура. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР). Міжнародна 

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

Багатостороння агенція з гарантування інвестицій (БАГІ). Міжнародний 

валютний фонд (МВФ) як одна з 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). Акціонери банку, цілі, умови надання 

кредитів, фонди 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 кредитуванні країн, що розвиваються. 

Тема 3. МЕВ у сфері послуг 

Значення світового ринку послуг, передумови його формування. 

Специфічні риси міжнародної торгівлі послугами, її динаміка, структура й 
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географічні напрями. Стан і перспективи міжнародної торгівлі ліцензіями та 

«ноу-хау». Види ліцензійних угод. Сучасні умови й фактори міжнародного 

обміну технологіями, форми їх передачі. Значення та обсяги міжнародної 

торгівлі ліцензіями. Міжнародний лізинг, його види. Лізинг за терміном 

оренди. Особливості рейтингу. Головні країни-експортери лізингових послуг. 

Значення міжнародного лізингу. Міжнародні інжинірингові та консультаційні 

послуги. Туристичні послуги на світовому ринку. Міжнародні туристичні 

потоки. Фактори розвитку міжнародного туризму. Страхові послуги. 

Франчайзинг у системі міжнародних послуг. Франчайз «торгова марка». 

Регулювання умов використання товарних знаків. Україна на міжнародному 

ринку послуг. 

Тема 4. Міжнародні транспортні відносини 

Роль транспорту в МЕВ. Види морських сполучень. Міжнародні 

перевезення. Структура морських вантажів. Основні міжнародні морські 

товаропотоки. Міжконтинентальні та внутрішньоконтинентальні перевезення 

вантажів. Фактори вибору транспорту для міжнародних перевезень. 

Міжнародні пасажирські перевезення. Суб’єкти міжнародних транспортних 

відносин. Особливості й умови міжнародних транспортних перевезень. 

Міжнародний договір перевезень. Транспортно-експедиторське 

посередництво. Світовий фрахтовий ринок. Умови фрахтування. Чартерні 

угоди, їх види. Кон’юнктура світових цін на транспортні послуги – фрахтові 

ставки й тарифи. Регулювання міжнародних транспортних відносин 

міжнародними транспортними організаціями та конвенціями. Проблеми участі 

України в міжнародних транспортних послугах. 

Тема 5. 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. Стабілізація виробництва та його структурна 

перебудова, залучення іноземних інвестицій. Створення конкурентного 

середовища. Досягнення експортно-імпортної збалансованості. Національні 

економічні інтереси України у сфері МЕВ: регіональні, субрегіональні й 

локальні. Головні напрями розвитку МЕВ: розвиток двосторонніх відносин, 

розширення участі в європейському регіональному співробітництві, 

співробітництво в межах СНД, членство в міжнародних організаціях. 

Пріоритети України в регіональному співробітництві. Проблеми 

співробітництва з ЄС. Нові регіональні напрями зовнішньоекономічних зв’язків 

України. Приєднання України до СОТ як довгостроковий фактор стабільного 

розвитку. 

Тема 6. Економічна єдність світу та глобальні проблеми СГ і МЕВ 

Формування економічної єдності світу. Поглиблення інтернаціоналізації 

СГ. Роль НТР у зближенні якісних характеристик сучасного виробництва. 

Глобалізація економічного розвитку й роль МЕВ в установленні зв’язків 
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національних економік зі світовим господарством і у формуванні елементів 

глобальної економіки. Рушійні сили й особливості сучасної економічної 

глобалізації, її головні форми. Транснаціоналізація світової економіки. 

Глобальні проблеми СГ і МЕВ. Міжнародні економічні аспекти вирішення 

екологічних проблем. Шляхи розв’язання глобальної продовольчої проблеми. 

Глобальна ресурсоенергетична проблема. Безпека світової економіки. 

Координація міжнародної економічної політики. 

Тема 7. Транснаціональні корпоративні відносини 

Чинники і передумови виникнення міжнародних корпорацій, забезпечення 

їх ефективного функціонування у сучасних умовах. Особливості 

зовнішньоекономічної діяльності і формування конкурентних переваг ТНК. 

Типи та структура міжнародної корпоративної діяльності. Формування та 

використання маркетингових стратегій ТНК на різних типах ринків. 

Тема 8. Відкрита економіка: переваги та ризики 

Сутність відкритості національного господарства. Характеристика 

концепцiй «вiдкритої економіки». Передумови та чинники формування 

відкритості національних економік країн світу. Чинники і критерії оцінки 

відкритості економіки України, методологічні підходи до оцінювання 

відкритості національної економіки. Місце України у світовій глобальній 

мережі. 

Тема 9. Вільні економічні зони та зони спеціального режиму 

функціонування 

Сутність вільних економічних зон та територій пріоритетного розвитку. 

Вільні економічні зони як чинник залучення іноземного капіталу. Специфіка 

залучення іноземного капіталу у вільні економічні зони. Діяльність суб’єктів 

господарювання у вільних економічних зонах. Класифікація вільних 

економічних зон та територій пріоритетного розвитку. Офшорні юрисдикції як 

зони спеціального фінансового режиму. Офшорні території в різних країнах 

світу. Формування територій пріоритетного розвитку. Законодавче 

регулювання вільних економічних зон, територій пріоритетного розвитку, 

офшорів.  

 

Модульний контроль 

 

Змістовний модуль 2. «Інтеграція та безпека у сфері міжнародних 

економічних відносин» 

 

Тема 1. Міжнародні інтеграційні та дезінтеграційні процеси 

Глобалізація економіки: сутність і основні риси міжнародної економічної 

інтеграції. Форми та етапи міжнародної економічної інтеграції. Сучасні 

особливості процесів міжнародної економічної інтеграції та дезінтеграції. 

Світові тенденції міжнародної інтенції. Основні месседжи провідних країн 

світу щодо інтеграційних процесів. Вплив міжнародних економічних 
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організацій на інтеграційні процеси. Роль міжнародних економічних форумів на 

рішення щодо міжнародної інтеграції. Головні передумови міжнародної 

інтеграції як якісно нового рівня МЕВ. 

Тема 2. Особливості розвитку інтеграційних процесів у Європі 

Західноєвропейська економічна інтеграція: Європейський Союз. Еволюція 

формування та функціонування Європейського Союзу. Проблеми забезпечення 

ефективного функціонування країн у межах Європейського Союзу. Механізми 

входу та виходу країн з Європейського Союзу. Сутність Європейської асоціації 

вільної торгівлі. Механізми та принципи функціонування Європейської 

асоціації вільної торгівлі. Інтеграційні процеси Східної Європи. Сучасні 

аспекти розвитку країн Східної Європи. Чорноморське економічне 

співробітництво: сутність та особливості функціонування.  

Тема 3. Інтеграційні процеси в Америці та Азіатсько-Тихоокеанському 

регіоні 

Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА): сутність та 

механізми функціонування. Південноамериканські інтеграційні процеси: 

специфіка формування та організаційні аспекти. Економічна інтеграція в 

Азіатсько-тихоокеанському регіоні: особливості взаємодії та механізми 

реалізації.  

Тема 4. Інтеграційні процеси в Африці та на Близькому Сході 

Специфіка інтеграційних процесів у Африці. Африка в міжнародній 

торгівлі: товарна структура, правила торгівлі, законодавче регулювання. 

Особливості функціонування інтеграційних угруповань в Африці. Специфіка 

інтеграційних процесів на Близькому Сході. Механізми співпраці країн у межах 

інтеграційних процесів. 

Тема 5. Міжнародне співробітництво та геоекономічні чинники 

інтеграційних векторів України 

Загальні чинники інтеграційних процесів в Україні. Європейські 

інтеграційні наміри і перспективи України. Чорноморське економічне 

співробітництво як один з інтеграційних векторів України. Співробітництво 

України з країнами-членами СНД. Участь України у квазірегіональних 

інтеграційних процесах. Взаємовідносини України з єврорегіонами «Карпати» 

та «Буг». 

Тема 6. Економічна безпека в контексті лібералізації світового ринку 

Безпека як категорія економічної науки. Міжнародна економічна безпека 

держави. Макро- та мікрорівневий контекст економічної безпеки держави. 

Економічні війни як загроза безпеці держави. Тіньовий сектор економіки, 

посилення її криміналізації, нелегальний перетік валютних коштів за кордон. 

Органи державної безпеки у забезпеченні безпекових стратегій. 

Тема 7. Енергетична безпека держави в умовах глобалізації світового 

ринку паливно-енергетичних ресурсів 

Сутність енергетичної безпеки країни. Зростання ролі енергетичної 

безпеки в умовах  циклічних економічних криз. Роль паливно-енергетичного 

комплексу в забезпеченні економічної безпеки. Структура споживання 
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паливно-енергетичних ресурсів. Енергетика і навколишнє середовище. 

Зростання політичних ризиків та загроз енергетичній безпеці. Диверсифікація 

енергопостачань. Багатостороння та двостороння дипломатія в реалізації 

економічних проектів в енергетиці. Основні засади зовнішньої політики в 

енергетичній сфері. Міжнародно-правові засади енергетичної дипломатії. 

Тема 8. Боротьба з відмиванням брудних коштів, здобутих злочинним 

шляхом, як система економічної безпеки 

Глобальна конвергенція доходів як причина нерівності. FATF – 

міжнародний орган з протидії відмиванню доходів від злочинної діяльності. 

Міжнародний досвід боротьби з легалізацією коштів, здобутих злочинним 

шляхом. Участь України в міжнародній боротьбі з відмиванням брудних 

коштів. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом.  

Тема 9. Економічна безпека України у контексті глобальних 

екологічних проблем 

Характеристика глобальних екологічних проблем. Екологічні проблеми в 

Україні. Міжнародна співпраця України у сфері глобальних екологічних 

проблем. Утворення і розподіл квазіренти у національному і світовому 

геополітичному просторі.  

Тема 10. Захисні механізми забезпечення сталого розвитку 

периферійних суб’єктів світового господарства 

Засоби інкорпорації національної економіки у глобальну економічну 

систему. Роль дипломатичного механізму у міжнародному позиціюванні країн 

периферійної зони. Асиметричні стратегії в зовнішній політиці і політиці 

національної безпеки.  

 

Модульний контроль 

Модуль 2. 

Індивідуальне завдання (РР) 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назва змістовного модуля і тем 

Кількість годин 

Усього  У тому числі 

л п лаб. с. р. 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. «Чинники розвитку міжнародних економічних 

відносин» 

Тема 1. Міжнародна міграція 

робочої сили 
8 2 2  4 

Тема 2. Міжнародні організації з 

регулювання валютних відносин 
6 2 2  2 

Тема 3. МЕВ у сфері послуг 6 2 2  2 

Тема 4. Міжнародні транспортні 

відносини 
6 2 2  2 

Тема 5. Проблеми інтеграції 

України до системи 

світогосподарських зв’язків 

6 2 2  2 

Тема 6. Економічна єдність світу 

та глобальні проблеми СГ і МЕВ 
6 2 -  4 

Тема 7. Транснаціональні 

корпоративні відносини 
6 2 -  4 

Тема 8. Відкрита економіка: 

переваги та ризики 

8 2 2  4 

Тема 9. Вільні економічні зони та 

зони спеціального режиму 

функціонування 

5 1 -  4 

Модульний контроль 5 1   4 

Разом за змістовним модулем 1 44 18 12  32 

Змістовний модуль 2. «Інтеграція та безпека у сфері міжнародних 

економічних відносин» 

Тема 1. Міжнародні інтеграційні 

та дезінтеграційні процеси 
6 2 -  4 

Тема 2. Особливості розвитку 

інтеграційних процесів у Європі 
8 2 2  4 

Тема 3. Інтеграційні процеси в 

Америці та Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні 

6 2 -  4 

Тема 4. Інтеграційні процеси в 

Африці та на Близькому Сході 
6 2 -  4 

Тема 5. Міжнародне 

співробітництво та геоекономічні 

чинники інтеграційних векторів 

України 

8 2 2  4 

Тема 6. Економічна безпека в 8 2 2  4 
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контексті лібералізації світового 

ринку 

Тема 7. Енергетична безпека 

держави в умовах глобалізації 

світового ринку паливно-

енергетичних ресурсів 

8 2 2  4 

Тема 8. Боротьба з відмиванням 

брудних коштів, здобутих 

злочинним шляхом, як система 

економічної безпеки 

6 2 -  4 

Тема 9. Економічна безпека 

України у контексті глобальних 

екологічних проблем 

8 2 2  4 

Тема 10. Захисні механізми 

забезпечення сталого розвитку 

периферійних суб’єктів світового 

господарства 

9 3 2  4 

Модульний контроль 5 1   4 

Разом за змістовним модулем 2 66 22 12  44 

Усього годин  140 40 24  76 

Модуль 2 

Індивідуальне завдання 10 - -  10 

Контрольний захід      

Усього годин 150 40 24  86 
 

5. Теми семінарських занять 
 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1   

2   

 Разом  

 

 

6. Теми практичних занять 
 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Особливості міжнародної міграції робочої сили 2 

2 Характеристика міжнародних організацій з регулювання валютних 

відносин 
2 

3 Специфіка МЕВ у сфері послуг 2 

4 Особливості міжнародних транспортних відносин 2 

5 Дослідження проблем інтеграції України до системи 

світогосподарських зв’язків 
2 

6 Дослідження переваг та ризиків відкритої економіки 2 

7 Специфічні особливості розвитку інтеграційних процесів у Європі 2 



 

 

12 

 

8 Визначення геоекономічних чинників інтеграційних векторів 

України 
2 

9 Характеристика економічної безпеки в контексті лібералізації 

світового ринку 
2 

10 Формування енергетичної безпеки держави в умовах глобалізації 

світового ринку паливно-енергетичних ресурсів 
2 

11 Характеристика економічної безпеки України у контексті 

глобальних екологічних проблем 
2 

12 Формування захисних механізмів забезпечення сталого розвитку 

периферійних суб’єктів світового господарства 
2 

 Разом 24 
 

 

7. Теми лабораторних занять 
 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1   

2   

 Разом  

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Міжнародна міграція робочої сили 

Державне й міжнародне регулювання трудової міграції. 

Міжнародна організація праці (МОП) та її роль у вирішенні 

питань безробіття і захисту прав трудящих. Проблеми трудової 

міграції і ринку робочої сили в Україні 

4 

2 Тема 2. Міжнародні організації з регулювання валютних 

відносин 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) як одна з головних 

фінансових організацій: компетенція, фінансові кошти, 

організаційна структура, особливості кредитної діяльності. 

Фонди МВФ. Програми МВФ в Україні. 

2 

3 Тема 3. МЕВ у сфері послуг 

Міжнародний лізинг, його види. Лізинг за терміном оренди. 

Особливості рейтингу. Головні країни-експортери лізингових 

послуг. Значення міжнародного лізингу. Міжнародні 

інжинірингові та консультаційні послуги. 

2 

4 Тема 4. Міжнародні транспортні відносини 

Регулювання міжнародних транспортних відносин 

міжнародними транспортними організаціями та конвенціями. 

Проблеми участі України в міжнародних транспортних послугах 

2 

5 Тема 5. Проблеми інтеграції України до системи 

світогосподарських зв’язків 

Пріоритети України в регіональному співробітництві. Проблеми 

співробітництва з ЄС. Нові регіональні напрями 

2 
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зовнішньоекономічних зв’язків України. Приєднання України до 

СОТ як довгостроковий фактор стабільного розвитку 

6 Тема 6. Економічна єдність світу та глобальні проблеми СГ і 

МЕВ 

Міжнародні економічні аспекти вирішення екологічних 

проблем. Шляхи розв’язання глобальної продовольчої проблеми. 

Глобальна ресурсо-енергетична проблема. Безпека світової 

економіки. Координація міжнародної економічної політики 

4 

7 Тема 7. Транснаціональні корпоративні відносини 

Типи та структура міжнародної корпоративної діяльності. 

Формування та використання маркетингових стратегій ТНК на 

різних типах ринків 

4 

8 Тема 8. Відкрита економіка: переваги та ризики 

Чинники і критерії оцінки відкритості економіки України, 

методологічні підходи до оцінювання відкритості національної 

економіки. Місце України у світовій глобальній мережі 

4 

9 Тема 9. Вільні економічні зони та зони спеціального режиму 

функціонування 

Офшорні юрисдикції як зони спеціального фінансового режиму. 

Офшорні території в різних країнах світу. Формування територій 

пріоритетного розвитку. Законодавче регулювання вільних 

економічних зон, територій пріоритетного розвитку, офшорів 

4 

10 Підготовка до змістового модуля 1 4 

11 Тема 10. Міжнародні інтеграційні та дезінтеграційні процеси 

Вплив міжнародних економічних організацій на інтеграційні 

процеси. Роль міжнародних економічних форумів на рішення 

щодо міжнародної інтеграції. Головні передумови міжнародної 

інтеграції як якісно нового рівня МЕВ 

4 

12 Тема 11. Особливості розвитку інтеграційних процесів у 

Європі 

Інтеграційні процеси Східної Європи. Сучасні аспекти розвитку 

країн Східної Європи. Чорноморське економічне 

співробітництво: сутність та особливості функціонування 

4 

13 Тема 12. Інтеграційні процеси в Америці та Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні 

Економічна інтеграція в Азіатсько-тихоокеанському регіоні: 

особливості взаємодії та механізми реалізації 

4 

14 Тема 13. Інтеграційні процеси в Африці та на Близькому 

Сході 

Специфіка інтеграційних процесів на Близькому Сході. 

Механізми співпраці країн у межах інтеграційних процесів 

4 

15 Тема 14. Міжнародне співробітництво та геоекономічні 

чинники інтеграційних векторів України 

Участь України у квазірегіональних інтеграційних процесах. 

Взаємовідносини України з єврорегіонами «Карпати» та «Буг» 

4 

16 Тема 15. Економічна безпека в контексті лібералізації 

світового ринку 

Тіньовий сектор економіки, посилення її криміналізації, 

нелегальний перетік валютних коштів за кордон. Органи 

державної безпеки у забезпеченні безпекових стратегій 

4 

17 Тема 16. Енергетична безпека держави в умовах глобалізації 4 
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світового ринку паливно-енергетичних ресурсів 

Багатостороння та двостороння дипломатія в реалізації 

економічних проектів в енергетиці. Основні засади зовнішньої 

політики в енергетичній сфері. Міжнародно-правові засади 

енергетичної дипломатії 

18 Тема 17. Боротьба з відмиванням брудних коштів, здобутих 

злочинним шляхом, як система економічної безпеки 

Участь України в міжнародній боротьбі з відмиванням брудних 

коштів. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом 

4 

19 Тема 18. Економічна безпека України у контексті глобальних 

екологічних проблем 

Утворення і розподіл квазіренти у національному і світовому 

геополітичному просторі 

4 

20 Тема 19. Захисні механізми забезпечення сталого розвитку 

периферійних суб’єктів світового господарства 

Асиметричні стратегії в зовнішній політиці і політиці 

національної безпеки 

4 

21 Підготовка до змістового модуля 2 4 

 ІНДЗ − РР  10 

 Разом 86 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Виконання розрахункової роботи (РР), передбаченої навчальним планом, 

«Характеристика міжнародних відносин (назва країни)». 

 

10. Методи навчання 

 

Словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.); наочні 

(ілюстрування, демонстрування) та практичні (практичні роботи, індивідуальне 

опитування, тестування). 

 

11. Методи контролю 
 

Поточний, проміжний, підсумковий контроль, семестровий контроль 

(іспит). 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять у 

вигляді теоретичних співбесід, розв’язання практичних завдань.  

 Проміжний контроль проводиться у вигляді тестування здобувачів за 

основними розділами курсу.  

 Підсумковий контроль проводиться у вигляді захисту індивідуального 

завдання (РР). 

Семестровий контроль − іспит.  
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12. Критерії оцінювання та розподіл балів, які отримують студенти 
 

12.1. Розподіл балів, які отримують студенти (кількісні критерії 

оцінювання)  
 

Складові навчальної 

роботи 

Бали за одне заняття 

(завдання) 

Кількість занять 

(завдань) 

Сумарна кількість 

балів 

Змістовний модуль 1 

Робота на лекціях 0…0,5 9 0…4,5 

Виконання практичних 

робіт 

3...5 6 18...30 

Модульний контроль 5…8 1 6…8 

Змістовний модуль 2 

Робота на лекціях 0…0,5 11 0…5,5 

Виконання практичних 

робіт 

3...5 6 18...30 

Модульний контроль 6…8 1 6…8 

Виконання і захист РР  12…14 1 12…14 

Усього за семестр 60…100 

 

 

Семестровий контроль (іспит) проводиться у разі відмови студента від 

балів поточного тестування й за наявності допуску до іспиту. У такому 

випадку семестровий контроль проводиться у вигляді екзамену за темами 

курсу та захисту індивідуального завдання (РР). 

Під час складання семестрового іспиту студент має можливість отримати 

максимум 100 балів. 
 

 

12.2. Якісні критерії оцінювання 

 

Необхідний обсяг знань для одержання позитивної оцінки: 

− основні поняття міжнародної міграції робочої сили; 

− діяльність міжнародних організацій з регулювання валютних відносин; 

− основні міжнародні лізингові операції;  

 − способи регулювання міжнародних транспортних відносин; 

 − проблеми інтеграції України до міжнародного середовища; 

 − механізми відкритості національної економіки. 

 

Необхідний обсяг вмінь для одержання позитивної оцінки:  

− розуміння функціонування вільних економічних зон та визначення переваг 

діяльності господарюючих суб’єктів у них;  

− особливості розвитку інтеграційних процесів за різними напрямами 

співпраці; 

− здійснювати прогнозування розвитку міжнародної економічної співпраці 

України з різними типами міжнародних об’єднань; 



 

 

16 

 

− діагностування рівня економічної безпеки країни; 

− проведення оцінки рівня достатності паливно-енергетичних ресурсів країни; 

− використання захисних механізмів забезпечення сталого розвитку 

міжнародних акторів; 

− здійснювати аналіз отриманих результатів, формувати та приймати на їх 

основі відповідні ефективні рішення. 

 

12.3 Критерії оцінювання роботи студента протягом семестру 
 

Задовільно (60-74). Показати мінімум знань та умінь. Виконати й захистити всі 

практичні завдання,  розрахункову роботу та здати тестування.  

Знати основні напрями сучасних міграційних процесів, методи оцінки економічної 

безпеки, забезпечення енерго ефективності на рівні країни. Знати засоби співпраці у межах 

валютного регулювання та залучення фінансових ресурсів, прогнозування рівня 

заборгованості та потреби у фінансових ресурсах. Уміти робити висновки щодо напрямів 

співпраці України з міжнародними співтовариствами.  

 Добре (75-89). Твердо знати мінімум, захистити всі практичні завдання, виконати 

розрахункову роботу та здати тестування. Продемонструвати в цілому високий рівень 

теоретичної підготовки згідно навчального плану, вміння застосовувати отриманні знання в 

процесі дослідження рівня відкритості економіки країни, оцінювати динаміку зміни 

макроекономічних показників та визначати переваги й недоліки щодо вступу України до ЄС, 

прогнозувати тенденції на майбутнє; розуміти сутність основних проблем інтеграції між 

країнами, ідентифікувати чинники впливу на подальший розвиток об’єднань країн; 

здійснювати аналіз економічної безпеки внаслідок лібералізації міжнародних відносин, 

розуміти структуру міжнародної корпоративної діяльності, приводити приклади успішного 

функціонування ТНК та світових ринках товарів та послуг.  

Відмінно (90-100). Виконати й захистити всі практичні завдання, РР, здати модулі  з 

максимальною кількістю балів. Досконально знати всі теми та вміння застосувати 

теоретичний матеріал щодо вирішення практичної ситуації шляхом застосування 

прикладного методичного апарату та способів оцінки стану світового господарства та 

окремих елементів його середовища функціонування. 

 

Шкала оцінювання: бальна і традиційна 

 

Сума балів 
Оцінка за традиційною шкалою 

Іспит, диференційований залік Залік 

90 – 100 Відмінно 

Зараховано 75 – 89 Добре 

60 – 74 Задовільно 

0 – 59 Незадовільно Не зараховано  

 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Міжнародні економічні відносини ІІ : конспект лекцій /  М.Г. Безпарточний. 

– Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2018. – 

246 с. [Електронний ресурс] 
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2. Міжнародні економічні відносини ІІ: методичні рекомендації  з практичних 

занять /  М.Г. Безпарточний. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского 

«Харьк. авиац. ин-т», 2018. – 15 с. [Електронний ресурс] 

3. Міжнародні економічні відносини ІІ : методичні завдання з виконання 

розрахункової роботи /  М.Г. Безпарточний. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. 

Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2018. – 12 с. [Електронний ресурс] 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Білоцерківець В. В. Міжнародна економіка: [Електронний ресурс] / В. В. 

Білоцерківець. – К. : Центр учбової літератури. – 2012. – 327 с. – Режим 

доступу: http://pidruchniki.ws/10850421/ekonomika/mizhnarodna_ekonomika_-

_bilotserkivets_vv. – Назва  з титул. екрану. 

2. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка : [Навч. посіб.] / Козак Ю. Г. – [3-є 

видання] – К. : Центр учбової літератури. – 2009. – 450 с. 

3. Задоя А.О. Міжнародна економіка: [Навч. посіб.] / Задоя А.О. – К. : 

Центр учбової літератури. – 2012: 416 с. 

4. Козак Ю. Г. Международная экономика: [Учеб.] / Козак Ю. Г. – К.: 

Центр учбової літератури. – 2012. – 608 с. 

5. Козак Ю. Г.Міжнародна макроекономіка : [Навч. посіб.] / Козак Ю. Г. – 

К. : Центр учбової літератури. – 2012. –400 с. 

6. Козак Ю. Г. Міжнародна мікроекономіка : [Навч. посіб.] / Козак Ю. Г. – 

К. : Центр учбової літератури. – 2012. – 368 с. 

7. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка: [Електронний ресурс] / Ю. Г. Козак. 

– К. : Центр учбової літератури. – 2008. – 340 с. – Режим доступу: 

http://pidruchniki.ws/15840720/ ekonomika/mizhnarodna_ekonomika_-_kozak_yug. 

– Назва з титул. екрану. 

 

Допоміжна 

1. Дахно І. І. Міжнародна торгівля: [Навч. посіб.] / Дахно І. І. К. : Центр 

учбової літератури. – 2008. – 280 с. 

2. Козак Ю. Г. Міжнародна торгівля: [Підруч.] / Козак Ю. Г. – К. : Центр 

учбової літератури. – 2011. – 510 с. 

3. Кордон М. Європейська та євроатлантична інтеграція України. 

Європейська та євроатлантична інтеграція України: [Навч. посіб.] / М. Кордон. 

– [2-ге видання]. – К. : Центр учбової літератури. – 2010. – 172 с. 

4. Михайлова Л. І. Євроекономічна інтеграція України: [Навч. посіб.] / Л. І. 

Михайлова. – К. : Центр учбової літератури. – 2013. – 136 с. 

5. Павленко І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції : [Навч. посіб.] / І. І. 

Павленко. – К.: Центр учбової літератури. – 2012. – 256 с. 

6. Румянцев А. П Зовнішньоекономічна діяльність : [Навч. посіб.] / А .П. 

Румянцев. – [2-ге видання]. – К. : Центр учбової літератури. – 2012. – 292 с. 

7. Рязанова Н. С.Міжнародні фінанси: [Навч.-метод. посіб. для самост. 

вивч. дисц.] / Рязанова Н. С. – К. : КНЕУ. – 2009. – 176 с. 
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8. Сіваченко І. Ю. Міжнародний агробізнес: [Навч. посіб.] / Сіваченко І. 

Ю. – К.: Центр учбової літератури. – 2012. – 282 c. 

9. Тюріна Н. М Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: [Навч. 

посіб.] / Н. М. Тюріна. – К. : Центр учбової літератури. – 2013. - 408с. 

10. Шкурупій О. В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: [Навч. 

посіб.] / О. В. Шкурупій. – К. : Центр учбової літератури. – 2012. – 246 с. 
 
 

15. Інформаційні ресурси 
1. Група Світового банку[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:www.worldbank.org 

2. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:www.worldbank.org/ibrd 

3. Міжнародна торговельна палата (МТП)[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:www.iccwbo.org 

4. Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД)[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:www.unctad.org 

5. Конференція ООН щодо права міжнародної торгівлі 

(ЮНСІТРАЛ)[Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.uncitral.org 

6. Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН)[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:www.aseansec.org 

7. Організація економічного співробітництва і розвитку 

(ОЕСР)[Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.oecd.org 

8. Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК)[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:www.opec.org 

9. Статистична служба Європейської комісії (Євростат)[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:www.europa.eu.int 

 
 


