
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: : ВК 1.2; 

2. Назва: Міжнародне виробниче співробітництво; 

3. Тип: Вибіркова; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Вашай Ю.В.,  

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства і міжнародного 

бізнесу; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

● Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації 

міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. 

● 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. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи; 

11. · Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: 
Мікроекономіка, Вступ до спеціальності, Макроекономіка. 

12. Зміст курсу: Міжнародне виробниче співробітництво в системі світового 

господарства. Форми міжнародного економічного співробітництва. Міжнародний поділ 

праці та його роль в кооперуванні виробництва. Середовище розвитку міжнародного 

виробничого співробітництва. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародного 

виробничого співробітництва. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче 

співробітництво. Розвиток міграції робочої сили як форми міжнародного виробничого 

співробітництва. Міжнародні науково-технічні зв’язки як форма міжнародного 

співробітництва. Валютно-фінансові та інституційні засади розвитку міжнародного 

виробничого співробітництва. Міжнародні розрахунки. Міжнародний рух капіталу як 

форма виробничого співробітництва. Міжнародні інтеграційні процеси виробничого 

співробітництва. Глобальні проблеми міжнародного виробничого співробітництва 

13.  Рекомендовані навчальні видання: 
1. Міжнародне публічне право : підручник : у 2 т. / [В. В. Мицик, М. В. Буроменський, О. В. 

Буткевич та ін.]; за заг. ред. В. В. Мицика. Харків : Право, 2019. Т. 1.Основи теорії. 416 с. 

2. Міжнародні відносини та зовнішня політика України : підручник / Ю. В. Пунда, І. П. 

Козинець, Клименко В. С. та ін. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. 328 с.  

3. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. для студ. закладів вищої освіти / Т. В. 

Орєхова, І. В. Хаджинов, М. В. Савченко та ін.; за заг. ред. Т. В. Орєхової та І. В. Хаджинова. 

Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 463 с. 

4. Транскордонне співробітництво у Карпатському (Центрально-Східному) регіоні Європи: 

процеси трансформації : Монографія / Я.Голонич, В.Химинець, В.Приходько, О. Єгорова, 

М.Мачкінова, П.Копинець, П.Матішак, М.Нікел. Ужгород: РІКУ, 2018. 176с. 

5. Світове господарство та міжнародні економічні відносини : сучасні трансформації та 

перспективи розвитку: монографія / за редакцією Мізюк С.Г. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2019. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. семінарських занять, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135 

год. Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, мозковий штурм, кейс-методи, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Підсумковий контроль: залік в 

кінці 2 семестру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поточний контроль (100 балів): тестування, усне опитування, презентації, дискусії. 

 

16. Мова викладання: Українська. 

 
В.о.завідувача кафедри, 

к.е.н., професор       Н.Б. Кушнір 

 

 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL 

1. Code: VK 1.2; 

2. Title: International production cooperation; 

3. Type: Selective; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 2; 

7. Number of established ECTS credits: 4.5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Vashay 

Y.V., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Enterprise 

Economics and International Business 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

• Understand and apply theories, principles, tools and instruments for the implementation of 

international monetary, financial and credit relations. 

• To study economic phenomena and processes in the international sphere on the basis of 

understanding of categories, laws; highlighting and summarizing trends, patterns of functioning and 

development of the world economy, taking into account causal and spatio-temporal relationships. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, 

control measures 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Microeconomics, 

Introduction to the specialty, Macroeconomics. 

12. Course contents: International industrial cooperation in the world economy. Forms of 

international economic cooperation. International division of labor and its role in cooperation of 

production. Environment for the development of international industrial cooperation. International 

trade as a leading form of international industrial cooperation. International investment activities 

and production cooperation. Development of labor migration as a form of international industrial 

cooperation. International scientific and technical relations as a form of international cooperation. 

Monetary and financial and institutional principles of development of international industrial 

cooperation. International settlements. International movement of capital as a form of industrial 

cooperation. International integration processes of industrial cooperation. Global problems of 

international industrial cooperation 

13. Recommended educational editions: 
1. Міжнародне публічне право : підручник : у 2 т. / [В. В. Мицик, М. В. Буроменський, О. В. 

Буткевич та ін.]; за заг. ред. В. В. Мицика. Харків : Право, 2019. Т. 1.Основи теорії. 416 с. 

2. Міжнародні відносини та зовнішня політика України : підручник / Ю. В. Пунда, І. П. 

Козинець, Клименко В. С. та ін. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. 328 с.  

3. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. для студ. закладів вищої освіти / Т. В. 

Орєхова, І. В. Хаджинов, М. В. Савченко та ін.; за заг. ред. Т. В. Орєхової та І. В. Хаджинова. 

Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 463 с. 

4. Транскордонне співробітництво у Карпатському (Центрально-Східному) регіоні Європи: 

процеси трансформації : Монографія / Я.Голонич, В.Химинець, В.Приходько, О. Єгорова, 

М.Мачкінова, П.Копинець, П.Матішак, М.Нікел. Ужгород: РІКУ, 2018. 176с. 

5. Світове господарство та міжнародні економічні відносини : сучасні трансформації та 

перспективи розвитку: монографія / за редакцією Мізюк С.Г. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2019. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 24 hours, practical classes – 22 hours, independent work – 89 hours. Total – 135  

hours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks of 

scientific research, group tasks of scientific research, individual tasks, implementing business and 

role games, brain storm, implementing case method, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. Final control: completion at the end of 2 

semester. 

Current control (100 points): testing, oral questioning, presentations, discussions. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
Acting Head of the Department, 

Candidate of Economic Sciences, Professor                                                 N.B. Kushnir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


