
 

Силабус навчальної дисципліни 

    Назва дисципліни Міжнародні економічні відносини  
Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 29 “Міжнародні відносини” 

Спеціальність: 282 “Міжнародні економічні відносини” 

Освітньо-професійна програма: “Міжнародні економічні відносини” 

Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=143 
Рік навчання:  2 ; Семестр: 4 
Дні занять: (лекції – п’ятниця, 2 пара, ауд. 122, головний корпус,  
практичні заняття - ) 
Консультації: (п’ятниця, з 14.00 до 15.00, ауд. 506,  

корпус вул. Братів Тершаківців, 2а) 
Назва кафедри: кафедра міжнародних економічних відносин 
Мова викладання: українська 

Керівник курсу   

Викладач 

проф. Шевчук В.О.  
проф. Шевчук В.О., доц. Чех М.М 

Профайл керівника курсу: 

Профайл викладача: 
 http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-mizhnarodnikh-
ekonomichnikh-vidnosin/shevchuk-viktor-oleksiiovich/ 
http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-mizhnarodnikh-
ekonomichnikh-vidnosin/chekh-miroslava-mikhailivna/ 

Контактна інформація shevch@lac.lviv.ua 
 

Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: Міжнародні економічні відносини є дисципліною обов’язкової складової 

навчального плану, циклу дисциплін, які формують професійні компетентності. Студенти отримують 
теоретичні знання з проблематики міжнародних економічних відносин та вміння їх актуалізації конкрет-
ному практичному матеріалі. Навчальний курс “Міжнародні економічні відносини” покликаний сфор-
мувати цілісний огляд використання інструментів економічної політики та визначити їх практичне 

застосування для аналітичного пояснення економічних процесів у трансформаційних економіках.  
Пререквізити: Для продуктивної праці над засвоєнням дисципліни "Міжнародні економічні від-

носини" студент повинен попередньо вивчити дисципліни "Міжнародна макроекономіка", "Економіка та 
економічні зв’язки України" і "Національні моделі економічного розвитку". 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій і практичних занять, самостійна робота 
студентів, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань. Студенти мають змогу отримувати 
індивідуальні консультації. 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 

3 90 4 5,3 екзамен 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 32 

Практичні заняття 32 

Самостійна робота 26 

    у т.ч. індивідуальні науково-дослідні завдання 20  
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Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 
ЗК1. Здатність до розуміння соціально-
економічних явищ, суспільних процесів і 
тенденцій науково-технічного прогресу 
ЗК2. Володіння базовими знаннями з 
управління і адміністрування, здатність 
засвоїти теоретико-практичну базу профе-
сійної підготовки. 
ЗК3. Здатність застосовувати загальнонау-
ковий методологічний апарат. 
ЗК4. Адаптивні та комунікативні здатності. 
ЗК5. Управління інформацією. 
ЗК6. Здатності до системного мислення, 
креативність. 
ЗК7. Здатності до реалізації особистісного 
потенціалу саморозвитку, самостійного 
опанування нових знань.  
ЗК8. Здатності до проведення наукових, 
теоретичних та експериментальних 
досліджень. 
ЗК9. Здатності до новаторства та іннова-
ційної активності в підприємницькій 
діяльності.  
ЗК10. Критичне осмислення поведінки і 
здатності до самокритики.  

ФК1. Аналітична здатність. 
ФК2. Теоретико-методологічна здатність. 
ФК3. Інституційна здатність.  
ФК4. Інформаційно-аналітична здатність.  
ФК5. Товарознавчо-аналітична здатність.  
ФК6. Здатність управління діяльністю суб’єкта, 
що здійснює ЗЕД.  
ФК7. Комунікаційна здатність.  
ФК8. Здатність аналізу міжнародних економіч-
них відносин у процесі інтеграції. 
ФК9. Здатність ідентифікації проблем на підпри-
ємстві, що здійснює ЗЕД.  
ФК10. Уміння ідентифікації та розв’язання скла-
дних задач у сфері МЕВ.  
ФК11. Критична оцінка технологій застосування, 
методів та інструментів ЗЕД і МЕВ.  
ФК12. Управлінські здатності.  

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 

ПРН1. Здатність застосовувати теоретичні та емпіричні методи наукового дослідження, вико-
ристовувати інформаційно-комунікаційні технології та розробляти практичні рекомендації з 
питань вдосконалення основних складових управлінської діяльності у сфері ЗЕД та МЕВ.  
ПРН2. Здатність до впровадження отриманих наукових результатів у практичну діяль-
ність підприємств, що здійснюють ЗЕД та організацій різних галузей економіки, а також у 
навчальний процес. 
ПРН3. Здатність до критичного наукового аналізу теорій, моделей, концепцій, терміноло-
гічного апарату дослідження. 
ПРН4. Здатність проводити фінансово-економічний аналіз, моделювання прогнозування 
економічних процесів у глобальному вимірі.  
ПРН5. Здатність оформити дослідження відповідно до нормативних вимог.  
ПРН6. Здатність апробувати наукові результати на наукових конференціях, семінарах, науко-
вих столах, інших комунікативних заходах, при проходженні виробничої практики на 
підприємствах та організаціях. 
ПРН7. Здатність успішно захистити аналітичні та прикладні розробки на основі індивіду-
альних наукових досліджень. . 

 

Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 
Календарний план 

курсу 
Вид 

навчаль-

ної 

діяльнос

ті 

Форми і методи 

навчання 
Оціню-

вання 

роботи, 

бали Тиждень  

семестру 
Дата 

Кіль-

кість 

годин 

Тема 1. Процеси у відкритій економіці та 

МЕВ 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК3, ЗК5, ЗК7, ЗК8, ФК1, ФК2, ФК10. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН3, 

ПРН4, ПРН5. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 4, 8, 11, 

13, 14, 15, 16 
Завдання для СРС: Згідно "Методичних 

1-ий – 

2-ий – 

10.02.2020 

20.02.2020  

 

4 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

1-ий – 

2-ий – 

10.02.2020 

20.02.2020  

 

4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

4 

1-ий – 

2-ий – 

10.02.2020 

20.02.2020 

2 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-

3 



 

вказівок та завдань для самостійної роботи  
здобувачів вищої освіти першого бакалав-
рського) рівня спеціальності 282 "Міжна-
родні економічні відносини" освітньо-про-
фесійної програми "Міжнародні економіч-
ні відносини" (далі - Методичних вказівок) 

ня, вирішення завдань, 
тестування в 

дистанційному курсі 

Тема 2. Платіжний баланс 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК3, ЗК5, ЗК7, ЗК8, ФК1, ФК2, ФК10. 
Результати навчання: ПРН1, ПРН3, 

ПРН4, ПРН5. 

Рекомендовані джерела: 3, 5, 11, 12, 13, 

14, 15, 16 
Завдання для СРС: Згідно "Методичних 
вказівок" 

3-ий – 

4-ий 

 

24.02.2020 

6.03.2020  

 

4 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

3-ий – 

4-ий 

 

24.02.2020 

6.03.2020  

 

4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

4 

3-ий – 

4-ий 

 

24.02.2020 

6.03.2020  

 

4 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

3 

Тема 3. Засадничі функціональні 

залежності балансу заощаджень-інвестицій 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК3, ЗК5, ЗК7, ЗК8, ФК1, ФК2, ФК4, 

ФК10. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН3, 

ПРН4, ПРН5. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 6, 9, 11, 

12, 13, 14, 15, 16 

Завдання для СРС: Згідно "Методичних 

вказівок" 

5-ий – 

10-ий 

 

9.03.2020 

10.04.2020  

 

10 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

5-ий – 

10-ий 

 

9.03.2020 

10.04.2020  

 

10 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

5-ий – 

10-ий 

 

9.03.2020 

10.04.2020  

 

10 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

2 

Тема 4. Зовнішні запозичення у балансі 

заощаджень-інвестицій 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК3, ЗК5, ЗК7, ЗК8, ФК1, ФК2, ФК4, 

ФК10. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН3, 

ПРН4, ПРН5. 

Рекомендовані джерела: 3, 7, 11, 12, 13, 

14, 15, 16 

Завдання для СРС: Згідно "Методичних 

вказівок" 

11-ий – 

13-ий 

 

13.04.2020 

30.04.2020  

 

6 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

11-ий – 

13-ий 

 

13.04.2020 

30.04.2020  

 

6 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

4 

11-ий – 

13-ий 

 

13.04.2020 

30.04.2020  

 

4 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

3 

Тема 5. Номінальний і реальний обмінні 

курси 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК3, ЗК5, ЗК7, ЗК8, ФК1, ФК2, ФК4, 

ФК10. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН3, 

ПРН4, ПРН5. 
Рекомендовані джерела: 3, 7, 10, 11, 12, 

14 

Завдання для СРС: Згідно "Методичних 

вказівок" 

14-ий – 

15-ий 

 

4.05.2020 

15.05.2020  

 

4 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

14-ий – 

15-ий 

 

4.05.2020 

15.05.2020  

 

4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

14-ий – 

15-ий 

 

4.05.2020 

15.05.2020  

 

4 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

2 

Тема 6. Основні підходи до 
вирівнювання платіжного балансу 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК3, ЗК5, ЗК7, ЗК8, ФК1, ФК2, ФК4, 

ФК10. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН3, 
ПРН4, ПРН5. 

Рекомендовані джерела: 3, 11, 12, 14  

Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних вказівок" 

16-ий – 

17-ий 

 

16.05.2020 

29.05.2020  

 

4 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

16-ий – 

17-ий 

 

16.05.2020 

29.05.2020  

 

4 практич

не 

заняття 

Усне опитування,  
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

16-ий – 

17-ий 

 

16.05.2020 

29.05.2020  

 

2 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

 

 

 



 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 
Індивідуальні навчально-дослідні завдання мають на меті поглибити, узагальнити і закріпити 

знання, які студенти отримують у процесі вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини» та 
набути вмінь і навичок застосування цих знань у практичній діяльності. Упродовж семестру студенти в 
межах годин самостійної роботи виконують до шести власних науково-дослідних завдань, що 
стосуються проблематики окремих тематичних блоків. Зі зразками виконання таких завдань можна 

ознайомитися в дистанційному курсі «Міжнародні економічні відносини».   

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

 

 Персональні комп’ютери з підключенням до Інтернет і доступом до Веб-центру ЛТЕУ 

(дистанційних курсів і електронної бібліотеки) для ознайомлення з навчальним контентом,  

виконання завдань самостійної роботи, проходження тестування. 
 

Рекомендовані джерела інформації 
 

Основна література 
1. Blanchard, O., Amighini, A., Giavazzi, F. Macroeconomics: A European Perspective.  London: Prentice Hall, 2010. 

 586 p.  
2. Mankiw, G. Macroeconomics.  N.Y.: Worth Publishers, 2009.  640 p.  
3. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика.  К.: Знання, 2008.  640 с.  

 
Допоміжна література 

4. Венцковський Д.Ю. Зовнішньоекономічна безпека України: стан та напрями забезпечення // Стратегічні 
пріоритети.  2015.  No. 3 (36).  P. 5663. 

5. Козак Л., Федорук О. Платіжний баланс як важливий інструмент узагальнюючої оцінки стану національної 
економіки // Економіка та управління на транспорті. 2016.  Вип. 2.  С. 071-084. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/eut_2016_2_14 (дата звернення: 25.10.2019).  

6. Крючкова І. Норма валового заощадження: теорія та практика // Економіка та прогнозування.  2019.  № 3.  
С. 7-39. 

7. Мізюк Б., Шевчук В. Зовнішні запозичення: вплив на економічну політику // Фінанси України.  1998.  № 9. 
 С. 82-90. 

8. Шумська С. Перспективи зростання економіки України на фоні глобальних трендів // Економіка та 
прогнозування.  2017.  № 3.  С. 7-30.  

9. Hong, G.H., and Schneider, T. Shrinkonomics: Lessons from Japan // Finance & Development.  2020.  Vol. 57.  
No. 1.  P. 2023.  
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Інформаційні ресурси в Інтернеті 
11. Шевчук В.О. Дистанційний курс з дисципліни "Міжнародні економічні відносини". [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу (Веб-центр ЛТЕУ): http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=143 
12. Національний банк України. Cтатистика зовнішнього сектору. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/statistic/sector-external 
13. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.ukrstat.gov.ua/ 
14. International Monetary Fund. IMF Data. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.imf.org/en/Data 
15. World Bank. DataBank. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://databank.worldbank.org/home.aspx 
16. Federal Reserve Bank of St. Louis. FREDs Economic Data. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://fred.stlouisfed.org/categories/ 
 

Політика курсу 
Курс передбачає як індивідуальну роботу, так і роботу у складі малих груп. 

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, навчання за кордоном за програмами обміну студентів) 
навчання може відбуватись у дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу з 
презентацією виконаних завдань під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних 
занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті дуже стисло, їх поглиблене 

опрацювання за рекомендованою літературою, а також виконання домашніх навчально-дослідних 
завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

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

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=143
https://bank.gov.ua/statistic/sector-external
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.imf.org/en/Data
https://databank.worldbank.org/home.aspx
https://fred.stlouisfed.org/categories/


 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом одного тижня після встановленого терміну. При 
цьому оцінка знижується на 10%. 

Здобувачі вищої освіти, які впродовж семестру набрали 90-100, отримують відмінну 

екзаменаційну оцінку автоматично. 
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 необхідно дотримувалися засад академічної доброчесності. 
 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 
опитування, письмовий контроль, тестовий контроль, виконання навчальних та індивідуальних 
завдань. 
 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами 

Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ Робота на лекціях: 

 - експрес-завдання  2 бали 

 - аналіз звукового контенту 2 бали 

 - тест 4 бали 

 Робота на практичних заняттях: 

 - доповідь з презентацією за тема-
тикою самостійного вивчення нав-
чального матеріалу 

5 балів 

 - усне опитування, тестування, 
рішення практичних задач 

4 бали 

 - участь у навчальній дискусії, обго-
воренні ситуаційного завдання, 
діловій грі   

2 бали 

РУБІЖНИЙ КОНТРОЛЬ Контрольне тестування  5 балів 

Контрольне завдання  15 балів 

ДОДАТКОВА ОЦІНКА Участь у наукових конференціях, 
підготовка наукових публікацій, 
участь у Всеукраїнських конкурсах 
наукових студентських робіт за 
спеціальністю, виконання 
досліджень тощо 

Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Екзамен проводиться у формі 

тестування  
Критерії оцінювання зазначено в 

таблицях 

 
Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 

одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння 
теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) за ІНДЗ; оцінка 
(бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, виконання досліджень, підготовку наукових 
публікацій тощо. 

Розподіл балів з поточного контролю знань 

Етапи поточного контролю знань Сума 

Т1 Т2 Т3 КТ1 Т4 Т5 Т6 КТ2  
100 10 10 20 15 10 10 10 15 

Т1, Т2 ... Т11 – порядковий номер теми занять;  

КТ 1, КТ 2 – порядковий номер контрольного тестування. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шкала оцінювання для екзамену, який проводиться у комбінованій формі 

Тестування 

Р
аз

о
м

 Розв’язок ситуаційних задач 

Р
аз

о
м

 Сума 

Правильних 

відповідей, % 
50-56 57-63 64-71 72-80 81-90 91-100 Критерій 1 2 3 4 5 

100 

Бал 30 34 38 42 46 50 50 Бал 10 10 10 10 10 50 

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

розв’язок ситуаційних задач – 50 балів. 

 

Числова (рейтингова) шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 (А) відмінно 

82-89    (В) 
добре 

74-81    (С) 

64-73    (D) 
задовільно 

60-63    (Е) 

35-59   (FX) незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34    (F) незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 
Результати освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюються відповідно до Положення 

про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти Львівського торговельно-економічного 
університету. 
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