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Силлабус навчальної дисципліни 

«Міжнародна економічна діяльність України» 
 

Спеціальність 051 Економіка 

Освітня програма 051.130 «Міжнародна економіка» 

Освітній рівень перший (бакалавр) 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Мова викладання Український  

Курс / семестр 3 курс, 5 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 24 год.   

Практичні (семінарські) – 24. год. 

Лабораторні – 0 год. 

Самостійна робота – 102 год. 

Форма підсумкового контролю Екзамен 

Кафедра Кафедра міжнародної економіки та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, м. Харків, пр. Науки, 9-а. к. 

201, +38 (057) 702-18-32, http://mev.hneu.edu.ua/international-

economics-and-management/ 

Викладач (-і) Бестужева Світлана Василівна  

Доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

svitlana.bestuzheva@gmail.com +380958714429 

Дні занять Пн., вт 

Консультації Консультації (дистанційно)  

за домовленістю з ініціативи здобувача; групові 

Мета навчальної дисципліни: є формування знань про об’єктивні закономірності, реальні 

процеси та специфічні особливості міжнародної економічної діяльності України, а також практичних 

навичок щодо здійснення комерційних, інвестиційних та фінансових операцій у міжнародній сфері. 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін / Знання, вміння, навички, якими повинен володіти 

здобувач, щоб приступити до вивчення дисципліни  

Попередні дисциліни Знання, вміння, навички, якими 

повинен володіти здобувач, щоб приступити 

до вивчення дисципліни 

Світове господарство і 

міжнародні економічні відносини 

Вміння виявлення закономірностей розвитку 

сучасного світового господарства, механізмів та 

форм співробітництва між країнами в торговельній, 

науково-технічній, інвестиційній, валютно-

фінансовій і кредитній сферах 
 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Форми міжнародної економічної діяльності України 

Тема 1. Сутність і особливості міжнародної економічної діяльності 

Тема 2. Суб’єкти міжнародних економічних операцій в Україні 

Тема 3. Експорт і імпорт товарів 

Тема 4. Особливості міжнародної торгівлі послугами в Україні 

Тема 5. Міжнародні інвестиційні, валютно-кредитні відносини України 

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

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

міжнародної економічної діяльності 

Змістовий модуль 2. Регулювання міжнародної економічної діяльності України 

Тема 8. Регулювання міжнародної економічної діяльності України 

Тема 9. Особливості митного регулювання міжнародної торгівлі в Україні 

Тема 10. Міжнародні комерційні операції 
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Тема 11. Україна у світових інтеграційних процесах 

Тема 12. Глобальний контекст міжнародного економічного співробітництва 

 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

(за необхідності) 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=3118 

Розміщено робоча програма, лекційні матеріали, 

методичне забезпечення з практичних занять, тестові 

завдання, завдання для самостійної роботи студентів, 

колоквіумів, завдання поточних контрольних робіт 

Рекомендовані джерела 

Основна література 

1. Багрова І. В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / І. В. Багрова, О. О. 

Гетьман, В. Є. Власюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с.    

2. Бестужева С. В. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / С. В. Бестужева. – 

Харків, Вид. ХНЕУ, 2009. – 384 с.   

3. Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навчальний посіб. / С. В. 

Бестужева. – Х.: Вид. ХНЕУ ім.. С. Кузнеця, 2016. – 266 с.  

4. Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України: навчально-практичний посібник 

/ С.В. Бестужева. – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця,  2019. – 193 с.  

5. Кухарська Н. О. Міжнародна економічна діяльність України : [навч. посіб.] / Н. О. 

Кухарська, С. К. Харічков. – Харків : Одісей, 2006. – 456 с. 

 

Додаткова література 

1. Бестужева С. В. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: сучасний 

стан, проблеми та перспективи розвитку / О. М. Котиш, С. В. Бестужева, І. В. Мілько// Колективна 

монографія "COASTAL REGIONS: PROBLEMS AND PARADIGMS OF SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT". Section 2. Institutional support of regional development. – Riga, Latvia 2018. – С. 206-

233. 

2. Бестужева С. В. Концептуальні підходи щодо визначення сутності експортного потенціалу / 

С. В. Бестужева // Економіка і суспільство. – 2017. – №8. – С.22–28.   

3. Бестужева С. В. Методичні засади оцінки ефективності державного регулювання  

міжнародної економічної діяльності підприємств/ С. В. Бестужева // Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія: “Економіка та менеджмент”. – 2017. – №23. – С.32–36.      

4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посіб./  О. В. Шкурупій, В. В. 

Гончаренко та ін. ; за ред. О. В. Шкурупій. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 248 с. 

5. Козак Ю. Г.  Міжнародні економічні відносини. Навч. посібник /Ю.Г. Козак, М.А. Заєць, 

Н.В. Притула, О.М. Коваленко та ін. – Одеса- “ТОВ ПЛУТОН”, 2016. – 352 с. 

6. Котиш О. М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: організація та управління / О. 

М. Котиш, І. В. Мілько. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 196 с. 

7. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини :  навч.  посібник  / Т.В.  Шталь  

[та ін.].  –  Харків : “Видавництво “Форт”, 2015. – 364 с.   

 

Система оцінювання результатів навчання 

Студент повинен вважатися сертифікованим, якщо сума балів, отримана за результатами 

підсумкового/семестрового контролю дорівнює або перевищує 60. Підсумкова оцінка з дисципліни 

обчислюється з урахуванням балів, отриманих під час поточного контролю, який передбачає 

накопичувальна система (мінімальна сума балів протягом семестрового для отримання допуску до 

іспиту - 35 балів) та сума балів, яку студент отримав під час іспиту (максимальна оцінка під час іспиту 

- 40 балів). Загальний результат у балах за семестр становить: "60 і більше балів - зараховано", "59 і 

менше балів - не зараховано", студент йде на перездачу екзамену або повторне вивчення дисципліни і 

остаточна оцінка заноситься в відомість успішності з дисципліни. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

 

 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=3118
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Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни (приклад) 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Активна аудиторна робота студентів на лекційних заняттях 6 

Активна робота студентів на практичних заняттях 24 

Фронтальне опитування  4 

Поточна контрольна робота (3 шт.) 8 

Індивідуальне опитування  6 

Колоквіум 12 

Екзамен 40 

Максимальна кількість балів 100 

 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності – кожен студент повинен дотримуватись академічної 

доброчесності. 

Політика щодо пропусків занять – відпрацювання пропущених занять згідно графіку консультацій 

викладача. 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну – оцінювання завдань із закінченням 

строку здійснюється за принципом зниження максимального балу на 50% від максимально можливого 

за окремий вид навчальної роботи 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, 

форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни 

(https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=3118).  

Силлабус затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки та менеджменту 

зовнішньоекономічної  діяльності Протокол № 1 від 28 серпня 2020р. 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=3118

