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ВСТУП 

Анотація 

У сучасних глобалізаційних умовах більшість держав світу безпосередньо 

включені в інтеграційний процес, який і виступає основним простором для їх 

геостратегічного розвитку. В цих умовах жодна країна не може забезпечити 

ефективний розвиток національної економіки без зовнішнього сектору. У 

процесі міжнародної економічної діяльності реалізуються специфічні інтереси 

держави, що пов’язані із зростанням ринку збуту продукції національних 

підприємств, залученням інвестицій та новітніх технологій, більш рівномірному 

розподілу ресурсів у межах світового господарства та інших переваг 

міжнародного співробітництва. Саме на вивчення механізму міжнародної 

економічної діяльності України, а також інструментів державного регулювання 

в контексті сучасних інтеграційних процесів та тенденцій глобалізації, 

спрямовує свої зусилля наукова дисципліна «Міжнародна економічна діяльність 

України». 

Ключові слова: міжнародна економічна діяльність, відкрита економіка, 

платіжний баланс, інтернаціональне співробітництво, суб’єкти міжнародних 

економічних операцій в Україні, експортно-імпортна діяльність, міжнародна 

торгівля послугами, інжиніринг, консалтинг, франчайзинг, реклама, лізинг, 

транснаціоналізація, спільні підприємства, міжнародна трудова міграція, 

трансфер технологій, стандартизація, «Інкотермс», регулювання міжнародної 

економічної діяльності України. 

 

Abstract 

In modern globalization conditions, most of the world's states are directly 

involved in the integration process, which is the main space for their geostrategic 

development. In these conditions, no country can ensure the effective development of 

the national economy without an external sector. In the process of international 

economic activity, the specific interests of the state are realized, associated with the 

growth of the sales market for the products of national enterprises, the attraction of 

investments and the latest technologies, a more even distribution of resources within 

the framework of the world economy and other advantages of international 

cooperation. The scientific discipline «International Economic Activity of Ukraine» 

directs its efforts to study the mechanism of international economic activity of Ukraine, 

as well as instruments of state regulation in the context of modern integration processes 

and globalization trends. 

Key words: international economic activity, open economy, balance of payments, 

international cooperation, subjects of international economic operations in Ukraine, 

export-import activity, international trade in services, engineering, consulting, 

franchising, advertising, leasing, transnationalization, joint ventures, international 

labor migration, technology transfer, standardization, Incoterms, regulation of 

Ukraine's international economic activity.  
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність 

(освітня програма), 

освітній рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів –  Галузь знань 

05 «Соціальні та 

поведінкові 

науки»  

Нормативна 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 

Електронний адрес РПНД на сайті 

Університету 

http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/860/ 

Спеціальність 

051 «Економіка» 
(код та найменування)   

Семестр 

8-й 

Лекції 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

- 

30 год. 

Практичні 

30 год. 

Загальна кількість годин 120 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 

аудиторних:  

4 год.; 

 

самостійної роботи: 

4 год. 

 

Освітній рівень: 

Перший 

(бакалаврський) 

Самостійна 

робота 

60 год. 

Вид контролю: 

залік 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ» є формування у студентів компетентностей з питань 

об’єктивних закономірностей, реальних процесів та специфічних особливостей 

міжнародної економічної діяльності України. При цьому в центрі повинно бути 

здобуття практичних навичок щодо реалізації її форм, регуляторного 

забезпечення та ефективного здійснення комерційних, інвестиційних та 

валютно-фінансових операцій у міжнародній сфері. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни є: макроекономіка, національна 

економіка, міжнародна економіка, міжнародні фінанси, міжнародна торгівля, 

міжнародна інвестиційна діяльність, статистика. 
(за винятком навчальних дисциплін 1 курсу 1 семестру) 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

• дослідження національних економічних інтересів України в глобальному 

економічному середовищі; 

• знання сутності, механізмів та форм міжнародної економічної діяльності 

України в торговельній, науково-технічній, інвестиційній, валютно-

фінансовій, кредитній сферах; 

• визначення пріоритетів геоекономічної стратегії України в умовах 

глобалізації; 

• дослідження кризових явищ у глобальній економічній системі та ризиків 

для України. 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти міжнародної економічної 

діяльності України 

Тема 1. Концептуальні основи міжнародної економічної діяльності України [2, с. 

7-15] 

Тема 2. Національні економічні інтереси України в глобальному конкурентному 

середовищі [11, с.57-66; 16, с.578-600] 
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Тема 3. Експортно-імпортна політика України [4, с.29-39; 16, с.146-188] 

Тема 4. Міжнародні інвестиційні, валютно-кредитні відносини України [2, с.116-

144; 10, с.115-131] 

Тема 5. Україна на світових ринках праці та міжнародна трудова міграція [2, с 

145-159; 16, с. 484-496] 

Тема 6. Україна на міжнародному ринку технологій [2, с. 160-188] 

 

Змістовий модуль 2. Інструменти регулювання міжнародної економічної 

діяльності України 

Тема 7. Державне регулювання міжнародної економічної діяльності України [2, 

с.189-199] 

Тема 8. Митне регулювання міжнародної торгівлі в Україні [2, с.200-224] 

Тема 9. Міжнародні валютно-фінансові операції України [14, с. 256-269; 16, с. 

374-389] 

Тема 10. Регіоналізація міжнародної економічної діяльності України [16, с.639-

658] 

Тема 11. Оцінювання іллегалізації зовнішньоекономічної діяльності та 

реалізація детінізації економіки [12, с.44-47; 13, с.95-107] 

Тема 12. Глобальні виклики та ризики сучасного світогосподарського розвитку 

[2, с. 251-264; 4, с. 57-624 8, с.94-100] 
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Тематичний план навчальної дисципліни «Міжнародна економічна 

діяльність України» 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

лек пр с.р. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти міжнародної економічної 

діяльності України 

Тема 1. Концептуальні основи міжнародної 

економічної діяльності України 
9 2 2 5 

Тема 2. Національні економічні інтереси 

України в глобальному конкурентному 

середовищі 

9 2 2 5 

Тема 3. Експортно-імпортна політика України 9 2 2 5 

Тема 4. Міжнародні інвестиційні, валютно-

кредитні відносини України 
12 4 4 4 

Тема 5. Україна на світових ринках праці та 

міжнародна трудова міграція 
9 2 2 5 

Тема 6. Україна на міжнародному ринку 

технологій 
12 4 4 4 

Разом за змістовим модулем 1 60 16 16 28 

Змістовий модуль 2. Інструменти регулювання міжнародної економічної 

діяльності України 

Тема 7. Державне регулювання міжнародної 

економічної діяльності України 
9 2 2 5 

Тема 8. Митне регулювання міжнародної 

торгівлі в Україні 
10 2 2 6 

Тема 9. Міжнародні валютно-фінансові операції 

України 
12 4 4 4 

Тема 10. Регіоналізація міжнародної 

економічної діяльності України 
10 2 2 6 

Тема 11. Оцінювання іллегалізації 

зовнішньоекономічної діяльності та реалізація 

детінізації економіки 

9 2 2 5 

Тема 12. Глобальні виклики та ризики 

сучасного світогосподарського розвитку 
10 2 2 6 

Разом за змістовим модулем 2 60 14 14 32 

Разом за курсом 120 30 30 60 

 

Теми практичних занять 

№ Назва теми 

Кількість 

годин 

(денна форма) 
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1 Концептуальні основи міжнародної економічної 

діяльності України 
2 

2 Національні економічні інтереси України в 

глобальному конкурентному середовищі 
2 

3 Експортно-імпортна політика України 2 

4 Міжнародні інвестиційні, валютно-кредитні відносини 

України 
4 

5 Україна на світових ринках праці та міжнародна 

трудова міграція 
2 

6 Україна на міжнародному ринку технологій 4 

7 Державне регулювання міжнародної економічної 

діяльності України 
2 

8 Митне регулювання міжнародної торгівлі в Україні 2 

9 Міжнародні валютно-фінансові операції України 4 

10 Регіоналізація міжнародної економічної діяльності 

України 
2 

11 Оцінювання іллегалізації зовнішньоекономічної 

діяльності та реалізація детінізації економіки 
2 

12 Глобальні виклики та ризики сучасного 

світогосподарського розвитку 
2 

 Разом 30 

 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

• підготовка до лекційних занять – 2 години на 1 лекцію; 

• підготовка до практичних занять – 2 години на 1 заняття; 

• підготовка до контрольних заходів –6 год. на 1 захід. 

 

Завдання для самостійної роботи  

№ 

з/п Вид роботи 

Кількість 

годин 

Денна форма 

Змістовий модуль 1 

1 Підготовка до лекцій  12 

2 Підготовка до практичних занять (виконання тестів, 

презентації) 

12 

3 Підготовка до модульного контролю 1 6 

Змістовий модуль 2 

1 Підготовка до лекцій  12 

2 Підготовка до практичних занять (виконання тестів, 

презентації) 

12 

3 Підготовка до модульного контролю 2 6 

... Всього 60 
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6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

є: 

1. На практичних заняттях – тести, презентації 

2. Модульні контролі (у вигляді модульних контрольних робіт) 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю  

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю і оцінки з модульних контролів за двома змістовими модулями. У 

кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. У проміжних 

оцінках студент може набрати до 100 балів. Під компонентом проміжних оцінок 

розуміються поточні оцінки протягом семестру (виконання тестових завдань, 

виступи з презентаціями, модульні контролі за змістовими модулями). 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання 

теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, 

самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та 

набутих практичних навичок під час виконання практичних завдань. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності магістрантів 

та їх оцінювання 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

Тестові завдання 

3 
Студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Правильно вирішив усі тестові завдання 

2 
В цілому володіє навчальним матеріалом. Правильно вирішив 

половину тестових завдань 

1 
Студент майже не володіє навчальним матеріалом. Правильно 

вирішив меншість тестових завдань 

0 
Студент не володіє навчальним матеріалом. Не вирішив жодного 

тестового завдання 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1: 18 балів (6 тестів по 3 бали) 

Модуль 2: 18 балів (6 тестів по 3 бали) 

Презентації 

3 

Презентація, доповідь є чіткою, логічною та організованою. 

Слухачі можуть слідкувати за ходом презентації / думки. 

Доповідач надає точну та повну інформацію основних концепцій 

і теорій з використанням літературних джерел. Включено 



11 
 

застосування реальних прикладів для висвітлення питання. 

2 

Загалом презентація чітка і добре організована. Кілька моментів 

можуть бути незрозумілими для слухачів. 

У більшості місць пояснення теорії та концепції точне і повне. 

Суттєвих помилок немає. 

1 

Слухачі можуть зрозуміти презентацію, лише доклавши свої 

зусилля. Деякі з арґументів нечіткі. Слабка організація. 

Пояснення концепції та теорії неточне і неповне. Досить суттєві 

помилки в тексті презентації, проте деяка інформація точна. 

0 Студент не підготував презентацію 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1: 12 балів (4 роботи по 3 бали) 

Модуль 2: 12 балів (4 роботи по 3 бали) 

Модульна контрольна робота 

19-20 

Студент цілком володіє навчальним матеріалом, вільно, 

самостійно та аргументовано його викладає під час відповіді на 

теоретичні питання та питання практичного вмісту. Усі завдання 

виконані без помилок. 

17-18 

Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано викладає його, здебільшого розкриває зміст 

практичних завдань. Правильно виконав більшість завдань. 

15-16 

Студент володіє навчальним матеріалом, але під час висвітлення 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускає окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 

13-14 

Студент володіє навчальним матеріалом, викладає його основний 

зміст під час відповідей, але без глибокого аналізу, обґрунтування 

та аргументації. Правильно виконав дві третини завдань. 

11-12 

Загалом студент володіє навчальним матеріалом, викладає його 

основний зміст під час відповіді. Допускає окремі неточності та 

помилки. 

9-10 

Студент частково володіє навчальним матеріалом. Під час 

відповіді викладає його фрагментарно, недостатньо розкриває 

зміст практичних завдань. Допускає у своїх відповідях неточності. 

7-8 
Студент виявляє базові знання. Поверхнево розкриває зміст 

теоретичних питань та у практичних завданнях допускає помилки. 

5-6 

Студент недостатньо володіє навчальним матеріалом. Без 

аргументації і обґрунтування викладає його під час відповіді. 

Правильно виконує меншість завдань. 

3-4 

Студент недостатньо володіє навчальним матеріалом. Не в змозі 

викласти зміст більшості питань під час відповіді. Допускає при 

цьому суттєві помилки. Правильно виконав одне завдання. 

1-2 

Студент не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його 

викласти. Не розуміє змісту теоретичних питань та практичних 

завдань. 
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0 Студент не виконував модульну контрольну роботу. 

 

Модульний контроль у формі модульної контрольної роботи 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал (МК 1) 20-19 18-17 16-15 14-13 12-11 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1 

Бал (МК 2) 20-19 18-17 16-15 14-13 12-11 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1: 20 балів 

Модуль 2: 20 балів 

Форма контролю Максимальна кількість балів 

Виконання тестових завдань 12*3 бали = 36 балів 

Підготовка презентацій 8*3 бали = 24 бали 

Модульний контроль 1 20 балів 

Модульний контроль 2 20 балів 

Всього 100 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання  

Елемент програми 

Денне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 

ЗМ 1 

Т1 Тестові завдання 3 

Т2 Тестові завдання, презентація 6 

Т3 Тестові завдання, презентація 6 

Т4 Тестові завдання, презентація 6 

Т5 Тестові завдання, презентація 6 

Т6 Тестові завдання 3 

МК 1 Контрольна робота 20 

ЗМ 2 

Т7 Тестові завдання 3 

Т8 Тестові завдання, презентація 6 

Т9 Тестові завдання, презентація 6 

Т10 Тестові завдання, презентація 6 

Т11 Тестові завдання, презентація 6 

Т12 Тестові завдання 3 

МК 2 Контрольна робота 20 

Сума балів  100 

 

9. Засоби навчання 

• мультимедіа-, проекційна апаратура (проектори, екрани тощо); 

• комп'ютери, комп’ютерні системи та мережи; 

• бібліотечні фонди (навчальні посібники, методичні рекомендації, наукова 

література тощо). 
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10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література: 

1. Kozak Yu. World Economy and International Economic Relations. К.: Центр 

учбової літератури, 2019. 138с. 

2. Бестужева С.В. Міжнародна економічна діяльність України: навчальний 

посібник. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 2016. 268с. 

3. Гальперіна Л.П. та ін. Міжнародна економічна діяльність України 

практикум: навч. посіб. К.: КНЕУ. 2014. 330с. 

4. Дергачова В.В., Згуровський О.М., Манаєнко І.М. Міжнародні економічні 

відносини: практикум: навч. посіб. для студентів. К.: КПІ ім. Ігоря 

Сікорського.2018. 80с. URL: https://ela.kpi.ua/ 

Допоміжна література: 

5. Амеліна І.В., Попова Т.Л., Владимиров С.В. Міжнародні економічні 

відносини: навч. посібник. К.: «Центр учбової літератури». 2013. 256с. 

6. Боднар І. Міжнародна інформація: Навчально-методичний посібник для 

самостійного вивчення курсу. Львів: «Новий Світ-2000». 2016. 284с. 

7. Європейська та євроатлантична інтеграція: навчальний посібник / за заг. ред. 

О.М. Лютак. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС.2016. 376с. 

8. Лісовський П.М. Міжнародні відносини: ментальність, геополітика, 

глобалізація: Навч. посібник. К.: Кондор-Видавництво. 2017. 156с. 

9. Мазаракі А.А., Андрощук Г.О., Бай С.І. та ін. Трансфер технологій: 

підручник. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2014. 556с. 

10. Матюшенко І.Ю. Інвестування (в контексті міжнародної інтеграції України): 

навч. посібн. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна.2013. 396с. 

11. Мельник С.І., Горбан І.М., Цуп М.Ю. Сутність і класифікація національних 

економічних інтересів. Науковий вісник Львівського державного 

університету внутрішніх справ. 2014. №1. С.57-66. URL: 

https://www.lvduvs.edu.ua/ 

12. Мельник Т.М., Вишинська Т.Л. Іллегалізація сфери зовнішньої торгівлі 

товарами в Україні. Економічний часопис-XXI. 2014. №7-8(1). С.44-47. URL: 

http://soskin.info/ 

13. Мельник Т.М., Вишинська Т.Л. Протидія тінізації у зовнішньоекономічному 

секторів України. Актуальні проблеми економіки. 2013. №5(143). С.95-107. 

14. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: навч. посібник / 

Т.В. Шталь [та ін.]. Харків: «Видавництво «Форт».2015. 364с. 

15. Міжнародні економічні відносини: підручник / За ред. А.П. Голікова, О.А. 

Довгаль. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2014. 602с. 

16. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. К.: 

КНЕУ. 2003. 948с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/ 

17. Рокоча В.В., Акельма В.Г., Терехов В.І. та ін. Міжнародна торговельна 

діяльність: підручник. К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 

2018. 698с. 

Інформаційні ресурси 

1. Бібліотека імені В. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua 
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2. Верховна Рада України. URL: www.rada.gov.ua 

3. Инновации, управление изменениями в организациях, управление 

знаниями.URL: http://www.bizbooks.com.ua/catalog/cat.php3?c=193&lang=1 

4. Інтелектуальна власність: науково-практичний журнал. URL: 

http://www.intelvlas.com.ua/ 

5. Інтелектус: веб-журн. URL:http://www.patent.net.ua/intellectus/ua.html 

6. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. URL: 

https://www.me.gov.ua 

7. Міністерство освіти та науки України. URL: http://www.mon.gov.ua 

8. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua 

9. Інтернет- портал для управлінців. URL: http://www.management.com.ua 

10. Global investment trends monitor: UNCTAD. URL: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2014d5_en.pdf 
 


