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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Освітня програма Міжнародний бізнес 

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини 

Рік навчання, семестр 1-й рік, 2-й семестр 

Кількість кредитів 4,5 

Лекції: 24 годин 

Практичні заняття: 22 годин 

Самостійна робота: 89 годин 

Курсова робота: ні 

Форма навчання денна/заочна 

Форма підсумкового контролю залік 

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

Лектор 

 

Вашай Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент 

кафедри економіки підприємства та міжнародного 

бізнесу  

Вікіситет http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%92%D0%B0%D1

%88%D0%B0%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1

%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D

0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0

%BD%D0%B0 

ORCID https://orcid.org/0000-0002-0664-0485 

Як комунікувати вказується URL:  y.v.vashai@nuwm.edu.ua 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 

MOODLE 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та завдання 

Навчальна дисципліна «Міжнародні виробничі 

відносини» спрямована на формування системи знань 

щодо сутності та форм міжнародних виробничих 

відносин у контексті сучасних глобальних змін.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні 

виробничі відносини» є формування системи знань у 

сфері міжнародних економічних відносин на основі 

формування виробничих зв’язків національних 

економік.  

mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua
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Використовуються такі методи викладання та 

технології: презентації, міні-лекції, обговорення, 

ситуаційні завдання; розрахункові вправи; ситуаційні 

дослідження та інші. 

Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній платформі 

Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/ 

Компетентності ЗК.8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

ФК11. Здатність проводити дослідження економічних 

явищ та процесів у міжнародній сфері з урахуванням 

причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків. 

Програмні результати 

навчання 

ПРН14. Розуміти і застосовувати теорії, принципи, 

засоби й інструменти реалізації міжнародних валютно-

фінансових та кредитних відносин. 

ПРН18. 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. 

Перелік соціальних, 

«м’яких» навичок 

(soft skills) 

Формування компетентностей із дисципліни 

«Міжнародне виробниче співробітництво» сприяє 

набуттю таких соціальних навичок, як здатність до 

комунікації, публічних виступів, системного і 

структурного мислення, відповідальності, оцінки 

ризиків та командної роботи.  

Структура 

навчальної 

дисципліни 

Зазначено нижче в таблиці 

Методи 

оцінювання та 

структура оцінки 

Для досягнення цілей та завдань навчальної 

дисципліни здобувачам потрібно вчасно виконати 

індивідуальне навчально-дослідне завдання, вчасно 

здати модульні контролі знань. 

Викладач проводить оцінювання індивідуальних 

завдань здобувачів шляхом захисту звіту з ІНДЗ. 

Також, здобувач під наглядом викладача самостійно 

оцінює свою роботу. 

   За вчасне та якісне виконання завдань на 

практичних заняттях, здобувач отримує такі 

обов’язкові бали: 

- 44 бали за активність на практичному занятті; 
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- 16 балів за ІНДЗ. 

20 балів – модуль 1; 

20 балів – модуль 2. 

Усього 100 балів. 

 Здобувачі можуть отримати додаткові бали за: 

виступ з доповіддю на студентській науковій 

конференції; участь у науковому конкурсі; публікацію 

тез доповіді; публікацію наукової статті. 

 Додаткові бали здобувачам також можуть бути 

зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 

змісту навчальної дисципліни. 

 Модульний контроль проходитиме у формі 

тестування. У тесті 30 запитань різної складності: 

рівень 1 – 26 запитань по 0,5 бали (13 балів), рівень 2 – 

2 запитань по 2 бали (4 бали), рівень 3 – 1 запитання по 

3 бали (3 бали). Усього – 20 балів.  

Нормативні документи, що регламентують 

проведення поточного та підсумкового контролів знань 

здобувачів, можливість їм подання апеляції: 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-

tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Місце навчальної 

дисципліни в 

освітній траєкторії 

здобувача вищої 

освіти 

Вивченню даної дисципліни передують дисципліни: 

Мікроекономіка, Вступ до спеціальності, 

Макроекономіка. 

Поєднання 

навчання та 

досліджень 

Здобувачі мають можливість додатково отримати 

бали за виконання індивідуальних завдань 

дослідницького характеру, а також можуть бути 

долучені до написання та опублікування наукових 

статей з тематики навчальної дисципліни, участі в 

науково-практичних конференціях економічного 

спрямування. 

В освітньому процесі використовуються наукові 

досягнення викладача навчальної дисципліни 

(«Макроекономічний аналіз економічної безпеки 

України», «Гармонізація інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління економічною безпекою 

держави в умовах військово-політичної 

нестабільності», «Методичний інструментарій оцінки 

зовнішньоекономічної безпеки відповідно до сучасних 

тенденцій міжнародної інтеграції», «International 

financial methods of the state’s economic situation 

assessing in the global space» та інші) 

Інформаційні 1. Офіційний сайт Державної служби статистики 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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ресурси України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ 

України. URL: http://mvs.gov.ua/ 

3. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ 

України. URL: http://mfa.gov.ua/ua 

4. Офіційний сайт Організації з безпеки і 

співробітництва в Європі. URL: https://www.osce.org/ 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 

перескладання 

     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 

згідно «Порядку ліквідації академічних 

заборгованостей у НУВГП», 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 

реалізується право здобувача на повторне вивчення 

дисципліни чи повторне навчання на курсі. 

     Перездача модульних контролів  здійснюється 

згідно http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-

nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 

оприлюднюються на сторінці MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила 

академічної 

доброчесності 

      За списування під час проведення модульного 

контролю чи підсумкового контролю, здобувач 

позбавляється подальшого права здавати матеріал і у 

нього виникає академічна заборгованість. 

     За списування під час виконання окремих завдань, 

здобувачу знижується оцінка у відповідності до 

ступеня порушення академічної доброчесності. 

     Документи стосовно академічної доброчесності (про 

плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 

студентів, документи Національного агентства 

стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 

ОСВІТИ сайту НУВГП - 

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до 

відвідування 

Здобувачу не дозволяється пропускати заняття без 

поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу 

поважну причину то здобувачу не потрібно 

відпрацьовувати пропущене заняття.  

Здобувач має право оформити індивідуальний 

графік навчання згідно відповідного положення 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

При об’єктивних причинах пропуску занять, 

здобувачі можуть самостійно вивчити пропущений 

матеріал на платформі MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4800 

Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://mvs.gov.ua/
http://mfa.gov.ua/ua
http://www.osce.org/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/


6 

 

використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 

Неформальна та 

інформальна 

освіта 

      Здобувачі мають право на перезарахування 

результатів навчання набутих у неформальній та 

інформальній освіті згідно відповідного положення 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

     Здобувачі можуть самостійно на платформах 

Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших 

опановувати матеріал для перезарахування результатів 

навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички, 

що формуються під час проходження певного онлайн-

курсу чи його частин, мали зв'язок з очікуваними 

навчальними результатами даної дисципліни/освітньої 

програми та перевірялись в підсумковому оцінюванні. 

ДОДАТКОВО 

Правила 

отримання 

зворотної 

інформації про 

дисципліну* 

     Щосеместрово здобувачі заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даної навчальної дисципліни та 
стосовно якості освітнього процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування здобувачів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування здобувачам надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення*      За ініціативою викладача зміст даної навчальної 

дисципліни оновлюється щорічно, враховуючи нові 

наукові досягнення у галузі економіки та міжнародного 

виробничого співробітництва. 

     В даній дисципліні враховано останні редакції 

міжнародних та національних нормативних 

документів, що регламентують питання міжнародного 

виробничого співробітництва, останню глобальну 

статистику, що характеризує стан міжнародних 

виробничих відносин. 

    Здобувачі також можуть долучатись до оновлення 

дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 

стосовно проведення лекційних та практичних занять. 

За таку ініціативу здобувачі можуть отримати 

додаткові бали. 

Навчання осіб з 

інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали 

стосовно організації навчального процесу для осіб з 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
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інвалідністю доступно за посиланням  

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

У випадку навчання таких категорій здобувачів 

освітній процес даної навчальної дисципліни 

враховуватиме, за можливістю, усі особливі  потреби 

здобувача.  

Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 

максимально сприятимуть організації навчання для 

осіб з інвалідністю та особливими освітніми 

потребами. 

Практики, 

представники 

бізнесу,  фахівці, 

залучені до 

викладання 

До розробки та викладання дисципліни планується 

залучення фахівців Рівненської торгово-промислової 

палати, компанії Noosphere та інших практиків і 

фахівців з міжнародних виробничих відносин. 

Інтернаціоналіза-

ція 

Електронні бібліотеки: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-

posilannya/elektronni-biblioteki 

Електронний каталог: 

http://nuwm.edu.ua/MySql/ 

Можливості доступу до електронних ресурсів та 

сервісів: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/51

6-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекції 

24 год 

Практичні заняття 

22 год 

Самостійна робота  

104 год 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1 

Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації 

міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин 

Види навчальної роботи 

студента (що студенти повинні 

виконати) 

Набути знань та практичних навичок застосування 

сучасних теорій та інструментів міжнародного 

виробничого співробітництва. Опанувати основні 

принципи виробничого співробітництва в контексті 

реалізації міжнародних валютно-фінансових та 

кредитних відносин.  

Методи та технології навчання Лекції, мультимедійні презентації, тренінги, дискусії, 

ситуаційні завдання, кейси, робота у фокус-групах 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, інформаційні системи Big 

Data, Open Data, роздаткові друковані та електронні 

матеріали 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2 

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-

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://nuwm.edu.ua/MySql/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
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наслідкових та просторово-часових зв’язків 

Види навчальної роботи 

студента (що студенти повинні 

виконати) 

З’ясувати можливості дотримання національних 

інтересів України за результатами аналізу міжнародної 

безпеки та національної економічної безпеки України 

Методи та технології навчання Лекції, мультимедійні презентації, тренінги, дискусії, 

ситуаційні завдання, кейси, робота у фокус-групах 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, інформаційні системи Big 

Data, Open Data, роздаткові друковані та електронні 

матеріали 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, 

модуль  2, бали 

40 

Усього за дисципліну 100 

 

ЛЕКЦІЇ / ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема 1. Міжнародне виробниче співробітництво в системі світового 

господарства. Форми міжнародного економічного співробітництва 

 
Результати 

навчання 

РН 1, РН 2 

Кількість годин: 

лекції – 2, практ. - 2 
Література: 

1,3,5,7,9,10,11,12 

Опис теми Сутність міжнародного виробничого співробітництва. Значення 

міжнародного виробничого співробітництва, об'єктивна основа і передумови 

розвитку. Особливості розвитку міжнародного виробнчого співробітнцтва на 

сучасному етапі та його  роль у процесі інтеграції 
 

Тема 2. Міжнародний поділ праці та його роль в кооперуванні 

виробництва 

Результати 
навчання 

РН 1, РН 2 

Кількість годин: 
лекції – 2, практ. - 2 

Література: 
1,2,3,5,7,9,10,11,12 

Опис теми Сутність, фактори поглиблення й організаційно-економічні форми втілення 

міжнародного поділу праці. Міжнародна спеціалізація виробництва. 

Міжнародне виробниче кооперування. Проблеми участі України в 

міжнародному поділі праці 

 

Тема 3. Середовище розвитку міжнародного виробничого 

співробітництва 
 

Результати 

навчання 

РН 1, РН 2 

Кількість годин: 

лекції – 2, практ. - 2 
Література: 

1,4,5,7,8,9,10,11,12 

Опис теми Поняття середовища міжнародного виробничого співробітнцтва, його 

структура і особливості. Економічні регулятори міжнародного виробничого 

співробітництва. Політико-правове середовище. Особливості взаємодії 

політики і економіки в міжнародному виробничому співробітництві. 

Інфраструктура сучасного міжнародного виробничого співробітництва. 
 

Тема 4. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародного 
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виробничого співробітництва 
 

Результати 

навчання 

РН 1, РН 2 

Кількість годин: 

лекції – 2, практ. - 2 
Література: 

1,3,5,7,9,10,11,12 

Опис теми Зростання ролі міжнародної торгівлі на сучасному етапі. Міжнародна 

торгівля – визначальна форма міжнародного виробничого співробітництва 

Передумови і особливості участі України в міжнародній торгівлі. 
 

Тема 5. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче 

співробітництво 
 

Результати 

навчання 

РН 1, РН 2 

Кількість годин: 

лекції – 2, практ. - 2 
Література: 

1,2,5,8,9,12 

Опис теми Загальні передумови розвитку міжнародної інвестиційної та виробничої 

діяльності. Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності: сутність, 

цілі, інструменти. Іноземні інвестиції та передумови розвитку міжнародної 

підприємницької діяльності в Україні 
 

Тема 6. Розвиток міграції робочої сили як форми міжнародного 

виробничого співробітництва  
 

Результати 
навчання 

РН 1, РН 2 

Кількість годин: 
лекції – 2, практ. - 2 

Література: 
1,3,5,7,9,10,11,12 

Опис теми Поняття міжнародної міграції робочої сили, її економічна природа, рушійні 

сили і етапи розвитку. Масштаби, форми і основні тенденції розвитку 

сучасних міграційних процесів. Види міжнародної міграції. Вплив 

міжнародної економічної інтеграції на інтернаціоналізацію ринку праці 

Державне і міжнародне регулювання трудової міграції. Проблеми трудової 

міграції і ринку робочої сили в Україні 
 

Тема 7. Міжнародні науково-технічні зв’язки як форма міжнародного 

співробітництва 
 

Результати 

навчання 

РН 1, РН 2 

Кількість годин: 

лекції – 2, практ. - 2 
Література: 
1,3,4,5,8,9,12 

Опис теми Науково-технічне співробітництво як форма міжнародного виробничого 

співробітництва. Комерційні форми науково-технічного обміну. 

Інтернаціоналізація міжнародного науково-технічного та виробничого  

співробітництва. Перспективи включення науково-технічного потенціалу 

України у міжнародні науково-технічні зв'язки 
 

Тема 8. Валютно-фінансові та інституційні засади розвитку 

міжнародного виробничого співробітництва 
 

Результати 

навчання 

РН 1, РН 2 

Кількість годин: 

лекції – 2, практ. - 2 
Література: 

1,3,5,7,9,10,11,12 

Опис теми Національні, міжнародні та світова валютні системи, їх сутність і елементи. 

Поняття валюти та її види. Еволюція світової валютної системи. Сутність 

валютно-фінансових відносин і механізм міжнародних розрахунків 
 

Тема 9. Міжнародні розрахунки 
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Результати 
навчання 

РН 1, РН 2 

Кількість годин: 
лекції – 2, практ. - 2 

Література: 
1,2,3,8,9,12 

Опис теми Сутність, способи та умови здійснення міжнародних розрахунків. Роль 

транснаціональних банків у розподілі та перерозподілі міжнародних 

позичкових ресурсів та вплив на міжнародне виробниче співробітництво. 

Форми, структура і масштаби зовнішньої заборгованості 
 

Тема 10. Міжнародний рух капіталу як форма виробничого 

співробітництва 
 

Результати 

навчання 

РН 1, РН 2 

Кількість годин: 

лекції – 2, практ. - 2 
Література: 

1,3,5,7,9,10,11,12 

Опис теми Міжнародний рух капіталу як форма міжнародного виробничого 

співробітництва. Сутність та особливості розвитку євроринку. Міжнародні 

фінансові центри, передумови їх функціонування. Проблема заборгованості і 

значення іноземних кредитів для економічного розвитку України 
 

Тема 11. Міжнародні інтеграційні процеси виробничого співробітництва 
 

Результати 
навчання 

РН 1, РН 2 

Кількість годин: 
лекції – 2, практ. - 2 

Література: 
1,3,5,7,9,10,11,12 

Опис теми Міжнародні інтеграційні процеси – закономірність розвитку світового 

господарства  і міжнародного виробничого співробітництва. Етапи 

формування міжнародних економічних інтеграційних угруповань. Світові 

інтеграційні процеси і Україна 
 

Тема 12. Глобальні проблеми міжнародного виробничого співробітництва 
 

Результати 

навчання 

РН 1, РН 2 

Кількість годин: 

лекції – 2, практ. - 2 
Література: 

1,3,5,7,9,10,11,12 

Опис теми Рушійні сили й особливості сучасної економічної глобалізації. Глобальні і 

регіональні проблеми сучасності і загальні проблеми міжнародного 

виробничого співробітництва 
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