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Силабус навчальної дисципліни 

    Назва дисципліни "Міжнародна торгівля" 

Ступінь вищої освіти: Перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки" 

Спеціальність: 051 "Економіка" 

Освітньо-професійна програма: "Міжнародна економіка" 

Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1888 

Рік навчання: четвертий; Семестр: восьмий 

Дні занять:  
Консультації:  

Назва кафедри: кафедра економіки 

Мова викладання: українська 

Керівник курсу 

Викладач 
Д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки Міценко Наталія 

Григорівна 

Профайл керівника курсу: 

 
http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki/micenko-natalija-
grigorivna/?L=868 

Контактна інформація talami1412@gmail.com 
 

Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: "Міжнародна торгівля" є дисципліною базової складової навчального плану, циклу 

дисциплін, які формують професійні компетентності фахівців з міжнародної економіки. Студенти отримують 

знання з теоретичних і методологічних основ міжнародної торгівлі, закономірностей формування напрямків та 

форм міжнародної торгівлі і практичні навички з аналізу стану та тенденцій розвитку міжнародних ринків 

товарів, послуг, інвестицій, робочої сили, використання системи показників для оцінки результативності 

міжнародної торгівлі.  

Завдання дисципліни: вивчення сутності та ролі міжнародної торгівлі, її місця в глобалізованій економічній 

системі, засад і механізмів реалізації міжнародних комерційних контрактів, оволодіння методикою розрахунку та 

аналізу основних показників міжнародної торгівлі.  

Пререквізити: "Макроекономіка", "Міжнародна економіка", "Економіка зарубіжних країн", "Міжнародна 

економічна діяльність України", "Міжнародні митні регулятори", "Комерційна діяльність". 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, семінарських і практичних занять. Студенти мають 

змогу отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу студентів, виконання 

реферату та навчально-дослідного завдання розрахункового характеру. Під час сесії формат очний. 
 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: Вид підсумкового 

контролю 
аудиторних 

самостійної роботи 

студента 

4 120 4 5 екзамен 
 

Обсяг дисципліни 
Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 26 

Семінарські, практичні заняття 26 

Самостійна робота 68 

Індивідуальне науково-дослідне завдання - 

 

http://virt.lac.lviv.ua/
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Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

ЗК 1. Здатність застосовувати загальнонауковий 

методологічний апарат.  

ЗК 2. Адаптивна та комунікативні здатність.  

ЗК 5. Креативність, здатність до системного 

мислення. 

ЗК 6. Здатність до реалізації особистісного 

потенціалу і саморозвитку, самостійного 

опанування нових знань. 

ЗК 7. Здатність використовувати базові знання з 

управління та адміністрування.  

ЗК 8. Здатність до врахування та застосування 

основних економічних і природничих законів.  

 

СК 2. Аналітичні фахові здатності. Компетентності критичного аналізу 

та співставлення результатів, уміння формувати висновки про характер 

розвитку міжнародної економіки, достовірного виявлення чинників 

економічного середовища та удосконалення системи інструментів і 

засобів адаптації до його динаміки. Здатність використання 

комп’ютерних технологій обробки даних та сучасних джерел 

економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для 

формування інформаційної бази, підготовки аналітичних звітів по 

підприємству, галузі. Здатність самостійної ідентифікації проблем 

економічного характеру, обґрунтування заходів  для вирішення 

конкретних ситуацій. 

СК 3. Здатності планувати, прогнозувати, моделювати. 

Компетентності проведення прогнозних досліджень соціально-

економічних процесів з використанням сучасних економіко-

математичних інструментів та комп’ютерних технологій та інтерпретації 

отриманих результатів, наведення дієвих припущень про можливі зміни 

та достовірного виявлення майбутніх потреб у системі міжнародної 

економіки. Здатність складати прогноз основних соціально-економічних 

показників діяльності підприємства та міжнародної економіки в цілому. 
 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної програми (ПРН) 
ПРН 3. Аналізувати основні історико-філософські концепції щодо осмислення сучасних економічних проблем та формувати 

на цій основі професійний світогляд. 

ПРН 5. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп'ютерні технології для формування інформаційної бази 

даних, їх аналізу, планування, прогнозування, моделювання та управління соціально-економічними процесами на макро- та 

мікроекономічному рівні. 

ПРН 6. Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами дослідження економічних явищ і 

процесів. 

ПРН 7. Розуміти просторову організацію продуктивних сил та параметри залучення національної економіки у систему 

світогосподарських відносин. 

ПРН 8. Усвідомлювати місце та значення фінансової системи на макро- та мікрорівні, розуміти основні закономірності її 

розвитку. 

ПРН 9. Розуміти сутність, призначення та володіти методикою розрахунку економічних показників стану, розвитку та 

ефективності функціонування підприємств, галузей, економік країн. 

ПРН 12. Володіти методичним інструментарієм аналізу, прогнозування, планування, моделювання економічних показників 

стану, розвитку та ефективності функціонування підприємств, галузей, економік країн. 

ПРН 17. Демонструвати здатність працювати в колективі, діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних 

мотивів, застосовувати базові навички креативного та критичного мислення у професійному спілкуванні. 
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Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень 

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 1. Економіко-теоретичні засади міжнародної 

торгівлі 

Формування компетентностей:  ЗК 5, ЗК 8 

Результати навчання: ПРН 3, ПРН 7 

Рекомендовані джерела: 2-4, 6-8, 17 

Завдання для СРС: 

1. Теореми Самуельсона, Столпера-Самуельсона, 

Рибчинського.  

2. Теорії та моделі неотехнологічного напряму 

(наукомісткої спеціалізації, технологічного 

розриву, життєвого циклу продукту, економії на 

масштабах виробництва, внутрішньогалузевої 

торгівлі).  

1-ий 

за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

за розкладом 2 семінарське 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

2,5 

за розкладом 4 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою, 

виконання реферату 

0,5 

Тема 2. Інституційні засади міжнародної торгівлі 

Формування компетентностей: ЗК 7, ЗК 8 

Результати навчання: ПРН 3, 

Рекомендовані джерела: 2-4, 6-8, 17, 23 

Завдання для СРС: 

1. Нормативно-правове регламентування 

міжнародних торговельних угод. 

2. Система СОТ для урегулювання 

суперечностей у сфері міжнародної торгівлі.  

2-ий 

за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

за розкладом 2 семінарське 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

2,5 

за розкладом 4 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою, 

виконання реферату 

0,5 

Тема 3. Міжнародна торгівля і світове 

господарство 

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 8, СК 2 

Результати навчання: ПРН 5, ПРН 6, ПРН 7 

Рекомендовані джерела: 2-4, 6-8, 10, 21, 22 

Завдання для СРС: 

1. Конкурентоспроможність країн. 

2. Форми міжнародної торгівлі та їх 

класифікація. 

3-ій 

за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

за розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, 

розв’язок практичних завдань 

2,5 

за розкладом 4 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою, 

розв’язок практичних завдань 

0,5 

Тема 4. Зовнішньоторговельна та міжнародна 

торговельна політика 

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 7, СК 3 

Результати навчання: ПРН 7 

Рекомендовані джерела: 2-4, 6-8, 14, 21, 22, 23 

Завдання для СРС: 

4-ий 

за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

за розкладом 2 семінарське 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

2,5 

за розкладом 6 самостійна 
Самостійна робота з навчально-

методичною літературою, 
0,5 
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1. Митна вартість товару, країна походження 

товару. 

2. Ліцензії, квоти, технічні бар’єри.  

3. Фінансові методи торговельної політики.  

4. Основні інструменти торговельної політики 

ЄС. 

виконання реферату 

Тема 1-4 4-ий   КР 1 
Письмова робота рубіжного 

контролю 
10 

Тема 5. Світові ринки сировини, продовольчих та 

непродовольчих товарів 

Формування компетентностей: ЗК 5, ЗК 8,  

СК 2, СК 3 

Результати навчання: ПРН 3, ПРН 6, ПРН 7, 

ПРН 9, ПРН 12 

Рекомендовані джерела: 2-4, 6-8, 10, 14, 21, 22 

Завдання для СРС: 

1. Основні світові експортери та імпортери 

палива.  

2. Сучасні ринки товарів хімічної промисловості. 

5-ий 

за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

за розкладом 2 семінарське 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

2,5 

за розкладом 4 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою, 

виконання реферату 

0,5 

Тема 6. Міжнародний ринок робочої сили 

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 6, ЗК 8, 

СК 2, СК 3 

Результати навчання: ПРН 6, ПРН 9, ПРН 12, 

ПРН 17 

Рекомендовані джерела: 2-4, 6-8, 9, 19 

Завдання для СРС: 

1. Експорт та імпорт робочої сили.  

2. Зайнятість іноземних працівників в Україні.  

3. Проблеми нелегальної міграції. 

6-ий 

за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

за розкладом 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

розв’язок практичних завдань  

 

2,5 

за розкладом 6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою, 

розв’язок практичних завдань  

0,5 

Тема 7. Міжнародні ринки капіталів 

Формування компетентностей: ЗК 7, ЗК 8, СК 2 

Результати навчання: ПРН 6, ПРН 7, ПРН 8, 

ПРН 9, ПРН 12 

Рекомендовані джерела: 1-4, 6-8, 18 

Завдання для СРС: 

1. Чинники активізації формування 

міжнародного фінансового ринку.  

2. Географія світових ринків капіталів.  

3. Параметри оцінки інвестиційного клімату. 
 

7-ий 

за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

за розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, 

розв’язок практичних завдань 

2,5 

за розкладом 6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою, 

розв’язок практичних завдань 

0,5 

Тема 8. Міжнародна торгівля товарами 

Формування компетентностей: ЗК 8, СК 2 
8-ий за розкладом 2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 
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Результати навчання: ПРН 5, ПРН 6, ПРН 7, 

ПРН 9, ПРН 12 

Рекомендовані джерела: 2-4, 6-8, 10, 14, 21, 22 

Завдання для СРС: 

1. Торгівля за прямими зв’язками між 

контрагентами.  

2. Торгівля через торговельно-посередницьку 

ланку.  

3. Провідні світові аукціони.  

4. Порядок проведення міжнародних аукціонів.  
5.  

за розкладом 2 семінарське 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

2,5 

за розкладом 6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою, 

виконання реферату 

0,5 

Тема 8. Міжнародна торгівля товарами 

Формування компетентностей: ЗК 8, СК 2 

Результати навчання: ПРН 5, ПРН 6, ПРН 7, 

ПРН 9, ПРН 12 

Рекомендовані джерела: 2-4, 6-8, 10, 14, 21, 22 

Завдання для СРС: 

1. Міжнародні торги (тендери).  

2. Порядок проведення міжнародних торгів. 

3. Виконання контракту міжнародної купівлі-

продажу. 
1.  

9-ий 

за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

за розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, 

розв’язок практичних завдань 

2,5 

за розкладом 6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою, 

розв’язок практичних завдань 

0,5 

Тема 5-8 9-ий   КР 2 
Письмова робота рубіжного 

контролю 
10 

Тема 9. Міжнародна торгівля послугами 

Формування компетентностей: ЗК 7, ЗК 8, СК 2 

Результати навчання: ПРН 5, ПРН 6, ПРН 7, 

ПРН 9, ПРН 12 

Рекомендовані джерела: 2-4, 6-8 

Завдання для СРС: 

1. Міжнародна класифікація послуг.  

2. Інші види транспорту в міжнародній торгівлі. 

3. Вплив розвитку засобів комунікації на 

процеси розвитку світового господарства. 

4. Вітчизняні та іноземні страхові компанії на 

українському ринку. 
 

10-ий 

за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

за розкладом 2 семінарське 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

2,5 

за розкладом 6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою, 

виконання реферату 

0,5 

Тема 10. Міжнародна торгівля технологіями та 

об’єктами авторського права 

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 5, ЗК 6, 

СК 2 

Результати навчання: ПРН 6, ПРН 9, ПРН 12, 

ПРН 17 

Рекомендовані джерела: 2-4, 6-8, 11 

11-ий 

за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

за розкладом 2 семінарське 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

2,5 

за розкладом 4 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою, 

виконання реферату 

0,5 
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Завдання для СРС: 
1. Міжнародна передача технологій на 

некомерційних засадах. 

2. Міжнародна торгівля високотехнологічними 

товарами.  
 

Тема 11. Міжнародний туризм 

Формування компетентностей: ЗК 5, ЗК 6, СК 2 

Результати навчання: ПРН 6, ПРН 9, ПРН 12 

Рекомендовані джерела: 2-4, 6-8, 12, 13 

Завдання для СРС: 

1. Чинники розвитку міжнародного туризму. 

2. Основні туристичні потоки. Країни-донори та 

країни-акцептори світових туристичних потоків.  

3. Управління та регламентація міжнародного 

туризму.  
 

12-ий 

за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

за розкладом 2 семінарське 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

2,5 

за розкладом 6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою, 

виконання реферату 

0,5 

Тема 12. Україна на міжнародному ринку това-

рів, послуг та інвестицій 

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 8, СК 

2, СК 3 

Результати навчання: ПРН 3, ПРН 6, ПРН 7, 

ПРН 12 

Рекомендовані джерела: 2-4, 6-8, 12, 15, 16, 20 

Завдання для СРС: 

1. Фактори впливу та тенденції розвитку 

експортно-імпортної діяльності України.  

2. Зовнішньоторговельний баланс та 

зовнішньоторговельний оборот України.  

3. Гарантії захисту іноземних інвестицій.  

4. Диференціація регіонів України за 

інвестиційною привабливістю.  
 

13-ий 

за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

за розкладом 2 семінарське 
Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

2,5 

за розкладом 6 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою, 

виконання реферату 

0,5 

Тема 9-12 13-ий   КР 3 
Письмова робота рубіжного 

контролю 
10 

Реферат 1-13-ий    

Самостійна робота з навчально-

науковою літературою, 

виконання реферату 

10 

Навчально-дослідне завдання розрахункового 

характеру 
1-13-ий    

Виконання та обговорення 

навчально-дослідного завдання 
14,5 
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Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
У межах навчальних годин, виділених на самостійну роботу, передбачено виконання реферату та 

навчально-дослідного завдання розрахункового характеру. Головна мета підготовки реферату – набуття 

вмінь робити самостійні та правильні висновки на основі вивченої літератури, зібраного конкретного та 

фактичного матеріалу, викладати думки логічно, послідовно, систематизувати знання і повністю 

розкривати поставлену проблему. Вибір теми реферату здійснюється кожним студентом індивідуально.  

Тематика рефератів: 

1. Міжнародна торгівля: концепції та етапи розвитку. 

2. Класичні теорії міжнародної торгівлі. 

3. Сутність та роль меркантилізму в розвитку міжнародної торгівлі. 

4. Міжнародна торгівля та економічний розвиток.  

5. Види сучасної міжнародної торгівлі. 

6. Методи ведення міжнародної торгівлі. 

7. Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі. 

8. Правове забезпечення врегулювання міжнародних торговельних суперечок. 

9. Сутність та роль міжнародного адміністрування торгівлі. 

10. Світова організація торгівлі: цілі, функції та структура. 

11. Тенденції розвитку сучасної системи регулювання міжнародних торговельно-економічних 

відносин. 

12. Географічна структура світової торгівлі.  

13. Товарна структура світової торгівлі. 

14. Тенденції розвитку сучасної міжнародної торгівлі. 

15. Тенденції розвитку сучасної системи регулювання міжнародних торговельно-економічних 

відносин. 

16. Наслідки впливу митно-тарифного регулювання на економіку країн-імпортерів та країн-

експортерів. 

17. Вільна торгівля як тип зовнішньоторговельної політики. 

18. Протекціонізм як тип зовнішньоторговельної політики. 

19. Тенденції розвитку сучасної системи регулювання міжнародних торговельно-економічних 

відносин. 

20. Наслідки впливу митно-тарифного регулювання на економіку країн-імпортерів та країн-

експортерів. 

21. Торговельна дискримінація у сучасній міжнародній торгівлі.  

22. Зони вільної торгівлі та особливості їх функціонування в ринкових умовах.  

23. Митні союзи та їх характеристика.  

24. Спільні ринки та їх характеристика.  

25. Тенденції розвитку міжнародної торгівлі сировинними товарами. 

26. Роль відтворюваних джерел енергії в розвитку міжнародної торгівлі паливом. 

27. Місце сільськогосподарських товарів в розвитку міжнародної торгівлі та вирішенні проблеми 

продовольчої безпеки. 

28. Вплив сучасних технологій на світову торгівлю сільськогосподарською продукцією. 

29. Сучасні світові ринки продовольства та сільськогосподарської сировини. 

30. Місце сільськогосподарських товарів в розвитку міжнародної торгівлі та вирішенні проблеми 

продовольчої безпеки. 

31. Основні світові експортери та імпортери палива, тенденції їх розвитку.  

32. Роль та характеристика діяльності Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК). 

33. Стан та тенденції розвитку світових ринків продукції машинобудування.  

34. Характеристика та тенденції розвитку світового ринку взуття. 

35. Характеристика та тенденції розвитку світового ринку одягу. 

36. Характеристика та тенденції розвитку світового ринку текстилю.  

37. Причини та наслідки міжнародної міграції трудових ресурсів. 

38. Стан та особливості участі України в сучасних процесах міжнародної трудової міграції.  

39. Позитивні та негативні наслідки трудової міграції українців. 

40. Основні періоди розвитку міжнародної міграції робочої сили. 

41. Державне регулювання трудової міграції в розвинутих країнах (за вибором студента). 

42. Сучасне міжнародне фінансування як основа міжнародного руху капіталу. 
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43. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його покращення. 

44. Позитивні та негативні наслідки іноземного інвестування 

45. Основні форми міжнародного переміщення капіталу та його сучасні особливості. 

46. Сучасна європейська валютна система. 

47. Фактори та умови формування глобальних фінансових центрів. 

48. Міжнародні валютні відносини: спосіб організації та сучасні особливості розвитку. 

49. Форми міжнародної торгівлі за специфікою регулювання торговельно-економічних відносин між 

країнами. 

50. Форми міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії суб'єктів торгівлі. 

51. Форми міжнародної торгівлі за специфікою предмета торгівлі. 

52. Роль і функції міжнародних товарних бірж. 

53. Тенденції розвитку міжнародної тендерної торгівлі. 

54. Тенденції розвитку міжнародних товарних аукціонів. 

55. Провідні світові аукціони та порядок їх проведення. 

56. Провідні міжнародні торги та порядок їх проведення. 

57. Класифікація міжнародних комерційних контрактів. 

58. Укладання міжнародних комерційних контрактів: визначення форми та умов контракту. 

59. Виконання міжнародних комерційних контрактів: законодавчі принципи та способи виконання. 

60. Механізми міжнародних розрахунків на світовому ринку товарів і послуг. 

61. Зміст та структура міжнародного комерційного контракту. 

62. Специфічні риси міжнародної торгівлі послугами. 

63. Сучасний стан та тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами. 

64. Класифікація послуг в СОТ. 

65. Специфіка міжнародної орендної торгівлі. 

66. Світовий ринок транспортних послуг.  

67. Місце України у міжнародних перевезеннях. 

68. Сучасний стан розвитку засобів комунікації та їх вплив на процеси розвитку світового 

господарства. 

69. Вітчизняні та іноземні страхові компанії на українському ринку. 

70. Специфіка міжнародної торгівлі продукцією інтелектуальної праці. 

71. Торгівля продуктами інтелектуальної праці. 

72. Специфіка міжнародної торгівлі патентами. 

73. Сутність міжнародної торгівлі ліцензіями.  

74. Форми розрахунків за користування ліцензією у міжнародній торгівлі. 

75. Сутність інжинірингу та сучасні принципи торгівлі інжиніринговими послугами. 

76. Типізація інжинірингових послуг у міжнародній торгівлі. 

77. Методи розрахунку винагороди за інжинірингові послуги. 

78. Регламентація міжнародного туризму.  

79. Роль Всесвітньої туристичної організації у розвитку міжнародного туристичного бізнесу  

80. Формування та особливості міжнародного ринку туристичних послуг. 

81. Шляхи нарощування конкурентних позицій України на світовому ринку туристичних послуг. 

82. Структура зовнішньої торгівлі України та динаміка торговельного балансу. 

83. Стан та тенденції розвитку експорту товарів в Україні. 

84. Стан та тенденції розвитку експорту послуг в Україні. 

85. Стан та тенденції розвитку імпорту послуг в Україні. 

86. Стан та тенденції розвитку імпорту товарів в Україні. 

87. Чинники впливу на стан зовнішньої торгівлі України. 

88. Основні напрямки удосконалення зовнішньої торгівлі України. 

89. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку високих 

технологій. 

90. Стан та особливості участі України в сучасних процесах міжнародної економічної інтеграції. 

 

Навчально-дослідне завдання розрахункового характеру "Сучасні особливості та перспективи 

розвитку зовнішньої торгівлі в окремій країні (інтеграційному об’єднанні держав)" виконується 

студентами у вигляді аналітичної записки за статистичними матеріалами в обсязі 7-10 стор. Виконане 

завдання повинно містити: 
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- наведення формул та розрахунків аналітичних показників; 

- демонстрацію оволодіння студентами методикою проведення відповідної аналітичної роботи; 

- висновки, які є підсумками проведених розрахунків щодо перспектив розвитку зовнішньої 

торгівлі в окремій країні. 

Виконане завдання має продемонструвати знання студентом навчального матеріалу. При 

оцінюванні завдання враховуються якість виконання роботи, правильність застосовуваних формул, 

глибина зроблених висновків. 

Рекомендації до виконання реферату та навчально-дослідного завдання розрахункового характеру 

висвітлені у методичній розробці: Міценко Н. Г. Міжнародна торгівля. Тести, методичні вказівки та 

завдання для семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 051 

"Економіка" ОПП "Міжнародна економіка", напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" всіх 

форм навчання. – Л. : ЛТЕУ, 2018. - 80 с. 

 

Технічне та програмне забезпечення (обладнання) 
Персональний комп’ютер, мультимедійний проектор (для презентацій на лекційних заняттях), 

ноутбук ASUS, екран проекційний, персональні комп’ютери для проведення тестування (поточний, 

рубіжний контроль) та перевірки виконання завдань самостійної роботи, дошка аудиторна, трибуна, 

програмне забезпечення (текстовий редактор Word, табличний процесор MS Excel, презентаційна 

система Power Point, редактор Web-сторінок Front Page, браузер Internet Explorer, Adobe Reader 9 Outlook 

Express, WinRAR, та ін.). 

 

Рекомендовані джерела інформації 
Основна література 

1. Закон України. Про режим іноземного інвестування [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

zakon.rada.gov.ua/go/v_187800-96 

2. Козак Ю. Г. Міжнародна торгівля : підручн. / Ю. Г.  Козак. – К. : ЦУЛ, 2015. – 272 с. 

3. Крилова Н. В. Міжнародна торгівля : навч. посіб. / Н. В. Крилова. - К. : Знання, 2008. - 365 с. 

4. Кузнецова Г. В. Международная торговля товарами и услугами : учеб. и практикум для 

бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс] / Г. В. Кузнецова, Г. В. Подбиралина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Изд-во Юрайт, 2017. - 273 с. – Режим доступа : 

http://stud.com.ua/32319/ekonomika/mizhnarodna_torgivlya_tovarami_i_poslugami 

5. Митний кодекс України та нормативно-правові акти, що регулюють його застосування : зб. 

доп. / Уклад. П. В. Пашко, В. П. Науменко. - К. : Знання, 2004. - 734 с. 

6. Міжнародна торгівля : навч. посіб. / За заг. ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової,  

О. В. Мірошниченка. – [3-тє вид., доп. та перероб.]. - К. : Центр учбов. літ-ри, 2009. - 668 с. 

7. Павленко І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. / І. І. Павленко,  

О. В. Варяниченко, Н. А. Навроцька. – К.: Центр учбов. літ-ри, 2012. – 256 с. 

8. Трухачев В. И. Международная торговля : учеб. пособ. / В. И. Трухачев,  

И. Н. Лякишева, В. Л. Ерохин. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 415 с. 

 

Допоміжна література 

9. Гуменюк Ю. П. Міжнародна трудова міграція: методологічний та організаційний аспекти : 

моногр. / Ю. П. Гуменюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 619 с. 

10. Дзюбановська Н. В. Статистичне оцінювання чинників впливу на міжнародну торгівлю із 

використанням дисперсійного аналізу / Н. В. Дзюбановська // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. – 2017. – Вип. 27. – Ч. 3. – С. 131-134. – (Сер. Економічні науки). 

11. Дідківський М. І. Міжнародний трансфер технологій : навч. посіб. / М. І. Дідківський.  К. : 

Знання, 2011.  365 с.  

12. Дубодєлова А. В. Кластерний підхід до аналізу розвитку міжнародного туризму в Україні /  

А. В. Дубодєлова, І. Я. Кулиняк, Ю. Г. Бондаренко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – 24.6. – 

С. 195-201. 

13. Ємець М. С. Дослідження факторів впливу на розвиток міжнародного туризму в країнах ЦСЄ 

/ М. С. Ємець // Економіка: реалії часу. – 2016. – № 2(24). – С. 56-63. 

14. Ковтун Т. Д. Сучасний стан і перспективи розвитку міжнародної торгівлі товарами /  

Т. Д. Ковтун, В. А. Магалова // Бізнес Інформ. – 2018. – № 3. – C. 101-107. 

15. Крамарев Г. В. Аналіз динаміки та структури зовнішньоторговельної діяльності України /  

Г. В. Крамарев, В. О. Шликова, О. М. Леванда // Бізнес Інформ. – 2019. – № 1. - С. 79-91. 

16. Мельник Т. М. Тенденції розвитку експорту України в умовах євроінтеграції /  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-0aLq5evbAhVmAZoKHWcjCxEQFgg9MAI&url=http%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Fgo%2Fv_187800-96&usg=AOvVaw25_U8j5eM-QKQ1czH-rwHW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-0aLq5evbAhVmAZoKHWcjCxEQFgg9MAI&url=http%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Fgo%2Fv_187800-96&usg=AOvVaw25_U8j5eM-QKQ1czH-rwHW
http://stud.com.ua/32319/ekonomika/mizhnarodna_
https://cyberleninka.ru/journal/n/naukoviy-visnik-nltu-ukrayini
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Т. М. Мельник, К. С. Пугачевська // Бізнес Інформ. - 2017. - № 10 (477). - С. 66-73. 

17. Міценко Н. Г. Теоретико-методологічні аспекти планування виходу підприємства на 

європейський ринок / Н. Г. Міценко, В. І. Дорош, І. Ю. Семенюк // Підприємництво і торгівля : зб. наук. 

праць. - 2018. - Вип. 22. – Львів : ЛТЕУ, 2018. - С. 50-54. 

18. Мозговий О. Сучасна парадигма функціонування світового фінансового ринку /  

О. Мозговий, Д. Малащук // Міжнародна економічна політика. – 2016. – № 1 (24). – С. 29-51. 

19. Петроє О. М. Міжнародна трудова міграція : аналіз ситуації та наслідків для України /  

О. М. Петроє, В. Т. Васільєв // Вісник НАДУ. – 2015. – № 4. – С. 93-100. – Режим доступу : 

http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/ 2015_4_14_ ukr.pdf 

20. Романенко В. А. Зовнішня торгівля України з ЄС: тенденції, проблеми, перспективи /  

В. А. Романенко, Л. В. Лебедева // Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. 9. – С. 71-77. 

21. Сторожчук В. М. Правила походження товарів як інструмент зовнішньоторговельної політики 

держави / В. М. Сторожчук // Бізнес Інформ. – 2018. – № 1. – C. 65-72. 

22. Технічні бар’єри та санітарні та фітосанітарні заходи в міжнародній торгівлі: види, тенденції 

розвитку, регулювання : посіб. держ. службовця [Електронний ресурс] / За ред. І. В. Бураковського,  

К. Кравчука, В. Мовчан. – Режим доступу : www.ier.com.ua/files/ publications/Books/Sanitary_measures.pdf 

23. Mitsenko N. Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, 

opportunities and prospects : collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 vol. / ISMA University. – 

Riga: «Landmark» SIA, 2017. – Vol. 2. - 195 p.  

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

24. Національна бібліотека України ім. В. Вернадського НАН України: http://www.nbuv.gov.ua 

25. Львівська наукова бібліотека ім. Стефаника НАН України. - м. Львів, вул. Стефаника, 2. Тел.: 

274-43-72 http://www.lsl.lviv.ua 

26. Державна служба статистики України:  http://www.ukrstat.gov.ua. 

27. Статистична служба Європейської комісії (Євростат): www.europa.eu.int 

28. Періодичні видання (журнали, тижневики): 

Актуальні проблеми економіки: http://eco-science.net/Arhive.html 

Економіка України: https://journals.ua/business/ekonomika-ukrainy-ukrainskiy/ 

Ефективна економіка: www.economy.nayka.com.ua/ 

Економіка, фінанси, право: efp.in.ua/arhiv-nomeriv 

Економіст: ua-ekonomist.com/ 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: http://zt.knteu.kiev.ua 

Мировая экономика и международные отношения: https://www.imemo.ru/jour/meimo 

Міжнародний туризм: http://intour.com.ua/ 

Підприємництво, господарство і право: pgp-journal.kiev.ua/ 

Фінанси України: fu.minfin.gov.ua/ 

Проблеми економіки: www.problecon.com/ 

Бізнес-Інформ: www.business-inform.net 

32. Збірники наукових праць ЛТЕУ: 

Вісник ЛТЕУ (Економічні науки): http://www.lute.lviv.ua/education/nauk-vydan/visnyk-ekon/ 

Підприємництво і торгівля: http://www.lute.lviv.ua/education/nauk-vydan/visnyk-torg/ 

33. Сайти Інтернет: 

http://ft.com - Financial Times 

www.businessweek.com - Business Week 

www.economist.com - The Economist 

www.europe.eu.int - Європейський союз 

www.imf.org - Міжнародний валютний фонд 

www.worldbank.org  - Світовий банк 

www.wto.org - Світова організація торгівлі 

www.portal.euromonitor.com - Євромонітор  

www.uncitral.org - Конференція ООН щодо права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ)  

www.iccwbo.org - Міжнародна торговельна палата (МТП)  

 

Політика курсу  

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/%202015_
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://journals.ua/business/ekonomika-ukrainy-ukrainskiy/
http://www.problecon.com/
http://www.business-inform.net/
http://www.lute.lviv.ua/education/nauk-vydan/visnyk-torg/
http://ft.com/
http://www.businessweek.com/
http://www.economist.com/
http://www.europe.eu.int/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
http://www.uncitral.org/
http://www.iccwbo.org/


11 

 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе самостійне опрацювання питань, що стосуються тем 

лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена 

проробка за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення 

теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 

цьому оцінка знижується на 10 % (якщо заборгованість не була обумовлена поважними причинами); 

якщо заборгованість виникла з поважних причин (напр., хвороба студента) - зниження оцінки не 

проводиться. 

 Здобувачі вищої освіти мають право отримати оцінку за екзамен автоматично - у випадку, якщо 

впродовж семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів. 

 Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг 

лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

 Під час роботи над завданнями недопустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет-ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

 Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

 У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен повторно 

виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

 Списування під час виконання завдань заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

 екзамен; 

 стандартизовані тести; 

 реферати; 

 навчально-дослідні завдання розрахункового характеру; 

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 студентські презентації та виступи на наукових заходах. 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 
 

Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.:  

- присутність та активність на заняттях (при 

пропусках занять з поважних причин допускаєть-

ся відпрацювання пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бала 

Робота на семінарах, практичних заняттях, у 

т.ч.: 
 

- доповідь з презентацією за тематикою питань  

самостійного вивчення дисципліни (оцінка 

залежить від повноти розкриття теми, якості 

інформації, самостійності та креативності 

матеріалу, якості презентації і доповіді) 

за кожну презентацію максимум 0,5 бала 

- захист реферату  максимум 10 балів 

- захист навчально-дослідного завдання 

розрахункового характеру 
максимум 14,5 балів 

- усне опитування, участь у навчальній дискусії, 

розв’язок практичних завдань 
за кожну правильну відповідь 1,5 бала 
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- тестування по кожній темі максимальна оцінка – 1 бал 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 максимальна оцінка – 10 балів 

Контрольна робота 2 максимальна оцінка – 10 балів 

Контрольна робота 3 максимальна оцінка – 10 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка 

наукових публікацій, виконання наукових 

досліджень тощо. 

до 10 балів (згідно з рішенням кафедри) 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(екзамен) 

Екзамен проводиться в комбінованій формі 

(тестування та розв'язок ситуаційних завдань) 

Критерії оцінювання зазначено в останній 

таблиці 

 

Розподіл балів за темами для поточного контрою знань студентів та для підсумкового контролю 

подані у таблицях. 

 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується екзаменом 

Поточне тестування та самостійна робота 

Н
ач

ал
ь
н

о
-д

о
сл

ід
н

е 

р
о

зр
ах

у
н

к
о

в
е 

за
в
д

ан
н

я
 

Р
еф

ер
ат

 

С
у

м
а 

Т
1

 

Т
2

 

Т
3

 

Т
4

 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

а 

р
о

б
о
та

 1
 

Т
5

 

Т
6

 

Т
7

 

Т
8

 

Т
9

 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

а 

р
о

б
о
та

 2
 

Т
1

0
 

Т
1

1
 

Т
1

2
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

а 

р
о

б
о
та

 3
 

3,5 3,5 3,5 3,5 10 3,5 3,5 3,5 7,0 3,5 10 3,5 3,5 3,5 10 14,5 10 100 

Т1, Т2 ... Т12 – теми занять; КР1-КР 3 - порядковий номер контрольної роботи 

 
Для екзамену, який проводиться у комбінованій формі 

Тестування Сума 

Правильних 

відповідей, % 

0- 

50 

51- 

52 

53- 

54 

55- 

57 

58- 

60 

61- 

63 

64-

67 

68-

70 

71- 

73 

74- 

76 

77- 

79 

80- 

81 

82- 

83 

84- 

85 

86- 

87 

88- 

89 

90- 

91 

92- 

93 

94- 

95 

96- 

97 

98- 

99 

100 

100 

Бал 0 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Розв’язок ситуаційних задач 

Критерій 

Задача 

розв’язана 

невірно; 

відповідь 

необґрунто-

вана та 

алогічна 

Порушено алгоритм 

розв’язку задачі, 

присутні помилки 

при розрахунках, 

відсутні висновки; 

обґрунтування 

відповіді слабо 

аргументоване і в 

окремих аспектах 

алогічне 

Порушено 

алгоритм розв’язку 

задачі або присутні 

помилки при 

розрахунках, 

відсутні висновки; 

обґрунтування 

відповіді слабо 

аргументоване або в 

окремих аспектах 

алогічне 

Відповідь 

недостатньо 

аргументова-

на; алгоритм 

розв’язку 

задачі вір-

ний, однак, 

допущені 

помилки  

при 

розрахунках 

Відповідь 

достатньо 

аргументова-

на; алгоритм 

розв’язку 

задачі вір-

ний, однак, 

допущені 

помилки  

при 

розрахунках 

Відповідь 

містить 

послідовний 

та аргументо-

ваний 

розв’язок; 

розрахунки 

вірні, 

аргументова-

ний висновок 

Бал 0-29  30 - 31 32 - 38 39 - 40 41-44 45-50 

 
При проведенні екзамену у комбінованій формі максимально за тестування виставляється 50 балів, за 

розв’язок ситуаційних задач – 50 балів. 
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Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

9
0

-1
0
0
 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 

програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в 

практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця 

на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології 

та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно 

вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати 

власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 

що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або студент проявляє невпевненість в 

тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що 

викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використовувати знання, які 

він отримав  при вивчені інших дисциплін, а також знання, 

набуті при самостійному поглибленому вивченні питань, 

що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 

8
2

-8
9
 

Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі 

неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли вихідні дані в них 

змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при 

вивченні дисципліни. 

Добре (В) 

7
4
-8

1
 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 

відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 

відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 

виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в 

межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 

6
4
-7

3
 

Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, 

та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку 

їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати 

подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну кількість 

неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни. 

Задовільно (D) 

6
0
-

6
3

 Студент має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових програми 

дисципліни. 

Задовільно (Е) 
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правила вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання 

практичних (індивідуальних, контрольних) завдань значно формалізовано: є 

відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з 

іншими дисциплінами. 

3
5

-5
9
 Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму 

навчальної дисципліни студент виконав, працював він пасивно, його відповіді під час 

практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими.  

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні. 

Низький 
Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються 

при вивчені дисципліни. 

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 

складання (FX)  

0
-3

4
 

Студент повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Студент не підготовлений до самостійного вирішення 

задач, які окреслює мета та завдання дисципліни. 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни (F) 
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