
 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП 17. 
2. Назва: Міжнародна економічна діяльність України. 

3.Тип: Обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  3. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  6. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Тихончук Л.Х, кандидат 

наук з державного управління, доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

9. Результати навчання: 
Набуття, засвоєння та формування студентами теоретичних знань про об’єктивні 

закономірності, реальні процеси та специфічні особливості міжнародної економічної діяльності 

України, а також практичних навичок щодо здійснення комерційних та фінансових операцій у 

міжнародній сфері. 

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

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Статистика», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», та дисципліни, що 

безпосередньо формують компетенції фахівця відповідного напряму підготовки.  

12. Зміст курсу: 
Особливості міжнародної економічної діяльності. Суб’єкти міжнародних економічних 

операцій. Експорт та імпорт товарів. Особливості міжнародної торгівлі послугами. Міжнародне 

пряме та портфельне інвестування. Міжнародні валютно-фінансові операції. Науково-технічні 

зв`язки. Міжнародне виробниче кооперування. Трудова еміграція та іміграція. Регулювання 

міжнародної економічної діяльності. Україна у світових інтеграційних процессах. Глобальний 

контекст міжнародного економічного співробітництва.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Андросова Т.В., Шталь Т.В. , Доброскок Ю.Б., Тищенко О.О. Міжнародна економічна 

діяльність України: Навч.посібник.- Харків: «Видавництво Форт», 2013.- 400с.  

2. Чернега О.Б., Маловичко А.С., Матвєєва В.Ю. Міжнародна економічна діяльність України: 

Навч. посібник.- Львів: «Магнолія 2006», 2012.- 544с.  

3. Кухарська Н.О., Харічков С.К. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. посібник.- 

«Одісей», 2007.- 456 с.  

4. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. посібник / за ред. І.В. Багрової. - К.: 

«Центр навчальної літератури», 2004.- 384 с.  

5. Новицький В.С. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник.- К.: КНЕУ, 2003.-

948 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
36 год. лекцій, 28 год. практичних робіт, 116 год. самостійної роботи. Разом – 180 год.  

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

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 5 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, усне / письмове опитування; 

16. Мова викладання: Українська. 

 

 

Завідувач кафедри міжнародних  

економічних відносин     О.М. Сазонець, д.е.н., профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     П Е Р Е К Л А Д    А Н Г Л І Й С Ь К О Ю 
   
                                DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT   

1. Code: PP 17. 
2. Title: International economic activity of Ukraine. 

3. Type: compulsory. 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree). 
5. Year of study when the discipline is offered: 3. 

6. Semester when the discipline is studied: 5; 

7. Number of established ECTS credits: 6; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Tykhonchuk L.Kh., 

Candidate of Science in public administration, associate professor of the department of international 

economic relations. 
9. Results of studies: after having studied the discipline the student must:  

− have acquired, mastered and formed theoretical knowledge on objective conformity with the laws, 

real processes and peculiarities of international economic activities of Ukraine, as well as practical 

skills relative to carrying out commercial and financial operations in the international sphere. 

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

measures  
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
"Statistics", "Microeconomics", "Macroeconomics", "International Economics", and disciplines that 

directly form the competence of an expert in the appropriate field of training. 

12. Course contents: Features of the international economic activity. Subjects of international 

economic operations. Export and import of goods. Features of international services trade. 

International direct and portfolio investments. International monetary and financial transactions. 

Scientific and technical ties. International production co-operation. Labour emigration and 

immigration. Regulation of the international economic activity. Ukraine in the world integration 

processes. The global context of the international economic cooperation. 

13. Recommended educational editions:  
1. Androsova T.V., Shtal T.V. , Dobroskok Yu. B., Tyshchenko O.O. International economic activities 

of Ukraine: teaching manual. − Kharkiv: "Publishing house "Fort",  2013. − 400 p. 

2. Chernega O.B., Malovychko A.S., Matveieva V.Yu. International economic activities of Ukraine: 

teaching manual. − Lviv: "Magnoliia 2006", 2012. − 544 p. 

3. Kukharska N.O., Kharichkov S.K. International economic activities of Ukraine: teaching manual.− 

"Odisei", 2007. − 456 p. 

4. International economic activities of Ukraine: teaching manual / edit. by I.V Bagrova.  −  K.: "Centre 

for educational literature", 2004. − 384 p. 

5. Novytskyi V.С.International economic activities of Ukraine: textbook. − K .: KNEU, 2003.− 948 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 36 hours, practical classes – 28 hours, independent work – 116 hours. Total – 180 hours. 

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

business and role games, case methods, individual and group tasks of scientific research, using 

multimedia presentations. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): exam  in the form of testing at the end of the 5 th semester. 

Current control (60 points): testing,  oral/written questioning.  
16. Language of teaching: Ukrainian. 

Head of the international economic relations department, 

Doctor of Economics, professor                                                  O.M. Sazonets 

Переклад виправив та відредагував П.І.Мігірін  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


