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1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна обов’язкова

Семестр 8

Кількість кредитів  5

Загальна кількість годин 150

Кількість модулів 2

Лекції, годин 45

Практичні/ семінарські, годин 30

Лабораторні, годин

Самостійна робота, годин 75

Тижневих годин для денної форми навчання: 10

аудиторних 5

самостійної роботи студента 5

Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета -формування теоретичних знань про об’єктивні закономірності, реальні 
процеси та  специфічні особливості міжнародної економічної діяльності України, а 
також формування навичок їх практичного застосування. 

Завдання - вивчення факторів та суб’єктів міжнародної економічної 
діяльності; обґрунтування головних чинників та методичних підходів до оцінки 
міжнародної економічної діяльності; дослідження передумов та останніх тенденцій 
розвитку експортно-імпортної діяльності України; дослідження проблем та 
перспектив залучення України до міжнародного ринку капіталу; 
визначення місця України у міжнародних процесах міграції робочої 
сили; дослідження пріоритетних напрямків науково-технічної співпраці України із 
іншими країнами світу та перспектив участі України у міжнародних валютно- 
фінансових процесах; формулювання критичного мислення з приводу 
альтернативних векторів міжнародної економічної інтеграції України.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс

1 2 3 4 5 6

Модуль
Змістовий модуль 1: Теоретико – методологічні основи міжнародної економічної діяльності 

України та участь України у міжнародній торгівельній та інвестиційній діяльності
Тема 1. Міжнародна економічна 
діяльність: концептуальні засади та 
сучасні особливості

14 4 3 7

Тема 2. Економічні чинники та оцінка
ефективності міжнародної економічної
діяльності

14 4 3 7

Тема 3. Україна в міжнародній торгівлі
товарами і послугами 14 4 3 7

Тема 4. Україна в міжнародному
переміщенні капіталу 14 4 3 7

Тема 5. Міжнародне пряме та портфельне 
інвестування в Україні. 13 4 2 7

Разом за змістовим модулем 1 69 20 14 35

Змістовий модуль 2. Україна в процесах інтернаціоналізації: міграції робочої сили, валютно-

фінансових відносинах, інноваційній діяльності та інтеграційних процесах
Тема 6. Україна в світовому ринку праці 
та міжнародній міграції робочої сили 13 4 2 7

Тема 7. Участь України в міжнародному
науково-технічному співробітництві 15 4 4 7

Тема 8. Україна в системі міжнародних
валютно-фінансових та кредитних
відносин

13 4 2 7

Тема 9. Регулювання міжнародної 
економічної діяльності 13 4 2 7

Тема 10. Інтеграція України у
міжнародну економічну діяльність 13 4 2 7

Тема 11. Економічна безпека держави 14 5 4 5

Разом  за змістовним модулем 2 81 25 16 40

Разом 150 45 30 75

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1

Семінар запитань і відповідей 
Основні форми міжнародної економічної діяльності. Суб’єкти 
мікро- та макроекономічного рівня, їх характеристика. 

3

2
Семінар з виконанням практичних задач 
Поняття та структура платіжного балансу. Рахунок зовнішніх 
балансів України: аналіз статистичних та прогнозних даних.

3

3

Семінар з виконанням практичних задач 
Аналіз експортно-імпортної діяльності України, структура 
українського експорту та імпорту. 

3

4
Семінар з виконанням практичних задач 
Міжнародний рух капіталу як форма міжнародних економічних 
відносин.

3



5

Семінар з виконанням практичних задач 
Участь України у міжнародних ринках інвестицій. Аналіз 
міжнародної інвестиційної діяльності України. 

2

6

Семінар запитань і відповідей 
Поняття міжнародної міграції робочої сили. Світовий ринок 
робочої сили. Класифікація видів міжнародної міграції робочої 
сили. 

2

7

Семінар з виконанням практичних задач 
Основні форми міжнародної передачі технологій. Патентна угода. 
Ліцензійна угода. „Ноу-хау”. Інжиніринг. Види ліцензійних 
платежів, їх характеристика.

4

8
Семінар запитань і відповідей 
Валютний ринок, його місце у міжнародних валютно-фінансових 
відносинах. Типи валютних угод.

2

9

Семінар з виконанням практичних задач 
Цілі та механізми регулювання міжнародної економічної  
діяльності суб’єктів міжнародного права. Регулювання ЗЕД. 

2

10

Семінар з виконанням практичних задач 
Основні етапи міжнародного інтеграційного процесу: 
преференційна зона, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний 
ринок, економічний союз, повна економічна інтеграція, їх 
характеристика.

2

11

Семінар з виконанням практичних задач 
Складові економічної безпеки. Економічна безпека в контексті 
сучасної геополітики. 

4

5. Індивідуальні завдання

1
Добір і обробка статистичної інформації та аналіз однієї з форм міжнародної 
економічної діяльності (за узгодженням з викладачем), підготовка аналітичної 
довідки.

2
Підготовка оглядів періодичної літератури та доповіді щодо сучасних 
інструментів регулювання однієї з форм міжнародної економічної діяльності 
України (за узгодженням з викладачем) та підготовка реферату, доповіді.

3
Аналіз законодавчої основи (міжнародного та національного рівня) з 
регулювання однієї з форм міжнародної економічної діяльності України(за 
узгодженням з викладачем).

4
Підготовка есе на тему «Сучасні аспекти  міжнародної економічної діяльності 
України» (або на прикладі однієї з форм міжнародної економічної діяльності - 
за узгодженням з викладачем).



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль 1: Теоретико – методологічні основи міжнародної економічної діяльності Україн

 Тема 1. 
Семінар запитань і 

відповідей 
 

Основні форми 
міжнародної 
економічної 
діяльності. 

Суб’єкти мікро- та 
макроекономічног

о рівня, їх 
характеристика. 

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: Сутність поняття 

„міжнародна економічна діяльність”, його зміст. Аналіз 

сучасного стану міжнародних господарських зв’язків 

України. Основні напрямки державної політики щодо 

забезпечення сприятливих нормативних та 

організаційних передумов міжнародної економічної 
діяльності України. Принципи міжнародної 
економічної діяльності: загальні, специфічні та 

національні, їх характеристика. Основні форми 

міжнародної економічної діяльності. 
Суб’єкти міжнародної економічної діяльності. Суб’єкти 

мікроекономічного рівня, їх характеристика. Суб’єкти 

макроекономічного рівня: загальнодержавні, 
координаційні, галузеві, територіальні, спеціалізовані, 
недержавні. Суб’єкти міжнародного рівня, їх 

характеристика: Світова організація торгівлі, 
Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, 

Економічна і соціальна рада ООН. 

Поняття світового господарства. Оцінка природи 

світового господарства. Фактори становлення 

сучасного світового господарства. Аналіз поточного 

стану та тенденцій розвитку світового господарства. 

Ознаки сучасного світового господарства. Процес 

глобалізації світового господарства. Місце та роль 

України в розвитку світового господарства. 

Джерела [1-3, 6, 8]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до понятійного диктанту 

 Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

понятійний диктант

Тема 2. 
Семінар з 

виконанням 
практичних задач 

 
Поняття та 
структура 

платіжного 
балансу. Рахунок 

зовнішніх балансів 
України: аналіз 
статистичних та 

прогнозних даних.

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: Поняття „відкрита 

економіка”, його зміст. Основні ознаки відкритої 
економіки. Основні показники, що характеризують 

відкритість економіки показники та оцінка розвитку 

міжнародної економічної діяльності України в системі 
відкритої економіки. 

Поняття „ефективна економіка” та його відмінність від 

поняття „відкрита економіка”. 

Поняття платіжного балансу. Структура платіжного 

балансу. „Дефіцитність” або „профіцитність” 

платіжного балансу. Засоби впливу на умови 

формування платіжного балансу: девальвація та 

ревальвація. Умови формування платіжного балансу в 

Україні. Рахунок зовнішніх балансів України: аналіз 

статистичних та прогнозних даних. 

Поняття валового зовнішнього боргу. Зовнішній борг 

України. Види заборгованості. Показники валового 

зовнішнього боргу України. 

Джерела [1-3, 6, 24]. 

2. Самотестування. 

3. Самоперевірка знань шляхом аналізу системи 

національних розрахунків, визначення показників, що 

характеризують платіжний баланс України. 

 Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

практичних завдань



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Тема 3. 
Семінар з 

виконанням 
практичних задач 

 
Аналіз експортно-

імпортної 
діяльності 
України, 

структура 
українського 
експорту та 

імпорту.

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань:  

Поняття міжнародної торгівлі, його зміст. Факторні 
передумови участі України в міжнародній торгівлі. 
Фактори, що впливають на розвиток міжнародної 
торгівлі України: фактори первинного порядку, 

фактори вторинного порядку. 

Україна в міжнародній торгівлі товарами: загальний 

режим. Експортно-імпортна діяльність: види та 

українська специфіка. Україна в товарообмінних 

операціях. Аналіз експортно-імпортної діяльності 
України, структура українського експорту та імпорту. 

Міжнародна торгівля послугами, її зміст. Види 

міжнародних послуг та їх класифікація. Міжнародний 

ринок послуг. Особливості становлення ринку послуг у 

відкритій економіці України. Експортно-імпортна 

діяльність України послугами, її характеристика. 

Особливості регулювання міжнародної торгівлі 
України в умовах СОТ. Експортна політика України, її 
пріоритети. Імпортна політика України. 

 

Джерела [1-3, 6, 8]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка аналізу показників експортно-імпортної 
діяльності України

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

практичних завдань 

Тема 4. 
Семінар з 

виконанням 
практичних задач 

 
Міжнародний рух 
капіталу як форма 

міжнародних 
економічних 

відносин.

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань:  

Міжнародний рух капіталу як форма міжнародних 

економічних відносин. Вивіз капіталу як форма 

міжнародного руху капіталу. Прямі іноземні інвестиції. 
Портфельні інвестиції. Вивіз позичкового капіталу: 

міжнародний кредит, міжнародні облігації. 
Сучасні особливості міжнародного інвестиційного 

процесу. Інвестиційні інтереси – рушійна сила руху 

капіталів. Особливості інвестиційних процесів у 

світовій економіці. 
Участь України у міжнародних ринках інвестицій. 

Аналіз міжнародної інвестиційної діяльності України. 

Транснаціоналізація українського бізнесу. Міжнародні 
транснаціональні корпорації. Промислово-фінансові 
групи. Холдинги. 

Джерела [1-3, 6, 9]. 

2. Самотестування. 

3. Розв'язання практичних завдань щодо міжнародного 

руху капіталу.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

практичних завдань

Тема 5. 
Семінар з 

виконанням 
практичних задач 

 
Участь України у 

міжнародних 
ринках інвестицій. 

Аналіз 
міжнародної 
інвестиційної 

діяльності 
України.

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань:  

 Прямі іноземні інвестиції. Портфельні інвестиції.  
Регулювання прямого і портфельного інвестування. 

 Україна в системі руху інвестицій.  

Джерела [1-3, 6, 9]. 

2. Самотестування. 

3. Розв'язання практичних задач. Підготовка до 

понятійного диктанту

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

понятійний диктант

Разом змістовий 
модуль 1

35

Змістовий модуль 2. Україна в процесах інтернаціоналізації: міграції робочої сили, валютно-фінанс



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Тема 6. 
Семінар запитань і 

відповідей 
 

Поняття 
міжнародної 

міграції робочої 
сили. Світовий 
ринок робочої 

сили. 
Класифікація 

видів міжнародної 
міграції робочої 

сили. 

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: Поняття 

міжнародної міграції робочої сили, його сутність. 

Причини, що зумовлюють міжнародну міграцію 

робочої сили. Види міжнародної міграції робочої сили, 

їх класифікація. 

Основні напрями міжнародної міграції робочої сили. 

Світовий ринок праці, його формування та 

характеристика. 

Регулювання міжнародної міграції робочої сили. 

Органи регулювання міжнародної міграції робочої сили 

на національному рівні, їх характеристика. 

Міжнародний рівень регулювання міжнародної міграції 
робочої сили. Міжнародна організація праці, її функції. 
Міжнародна організація з міграції, її функції. 
Методи регулювання імміграції. 
Еміграція населення з України, її причини та 

характеристика. Імміграція в Україну. Проблеми 

України сфері міжнародної міграції робочої сили та 

шляхи їх вирішення. 

Джерела [1-4, 9-10]. 

2. Самотестування. 

3. Самоперевірка знань шляхом тестування. Підготовка 

презентаційного матеріалу щодо  показників 

міжнародної міграції робочої сили. 

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, перевірка 

презентацій

Тема 7. 
Семінар з 

виконанням 
практичних задач 

 
Основні форми 

міжнародної 
передачі 

технологій. 
Патентна угода. 

Ліцензійна угода. 
„Ноу-хау”. 

Інжиніринг. Види 
ліцензійних 
платежів, їх 

характеристика.

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: Міжнародна 

передача технологій, її зміст. Правові інструменти 

захисту нових технологій: патент, ліцензія, копірайт, 

товарна марка. 

Основні форми міжнародної передачі технологій. 

Патентна угода. Ліцензійна угода. „Ноу-хау”. 

Інжиніринг. Види ліцензійних платежів, їх 

характеристика. 

Сучасні тенденції міжнародного руху технологій. 

Інструменти науково - технічного регулювання у 

відкритій економіці. Інформатизація як визначальний 

фактор моделі міжнародного співробітництва. 

Впровадження, експорт та імпорт інновацій в Україні. 
Технопарки в стратегії розвитку відкритої економіки. 

Характеристика технологічних парків України. 

Макроекономічна політика України у сфері 
регулювання міжнародного науково-технічного 

співробітництва в контексті сучасного науково-

технічного прогресу. Стандартизація як фактор та 

умова міжнародного співробітництва. 

Джерела [1, 5, 10, 15]. 

2. Самотестування. 

3. Самоперевірка знань шляхом  вирішення практичних 

завдань на різні види науково-технічного 

співробітництва.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

практичних завдань

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: Міжнародні 
валютно-фінансові відносини, їх сутність. Поняття 

валютного курсу, валютної політики та міжнародного 

кредиту. Міжнародні валютно-фінансові інструменти в 

моделі відкритої економіки. Види валютної політики. 

Валютний ринок, його місце у міжнародних валютно-



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Тема 8. 
Семінар запитань і 

відповідей 
 

Валютний ринок, 
його місце у 
міжнародних 

валютно-
фінансових 

відносинах. Типи 
валютних угод. 

7

фінансових відносинах. Типи валютних угод. 

Залучення України до міжнародного валютного ринку. 

Ризики макроекономічної дестабілізації через 

відкритість фінансово-монетарної та інвестиційної 
сфери. Зовнішня заборгованість України. 

Кредитний ринок в умовах відкритої економіки 

України. 

Співробітництво України з міжнародними фінансовими 

організаціями. Стан співробітництва України зі 
світовим банком. Співробітництво України з 

Міжнародним валютним фондом. Співробітництво 

України з Європейським банком реконструкції та 

розвитку. 

Джерела [1, 7, 10, 15, 18]. 

2. Самотестування. 

3. Самоперевірка знань шляхом підготовки аналітичних 

доповідей стосовно розвитку взаємовідносин України з 

міжнародними банками.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, перевірка 

доповідей

Тема 9. 
Семінар з 

виконанням 
практичних задач 

 
Цілі та механізми 

регулювання 
міжнародної 
економічної  
діяльності 
суб’єктів 

міжнародного 
права. 

Регулювання ЗЕД.

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: Міжнародна 

економічна діяльність суб’єктів міжнародного права.  

Цілі та механізми регулювання міжнародної 
економічної діяльності суб’єктів міжнародного права.  

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні.  
Джерела [1, 15, 18, 20]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до понятійного диктанту. Вирішення 

ситуаційних завдань. 

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, перевірка 

ситуаційних завдань,  

понятійного диктанту.

Тема 10. 
Семінар з 

виконанням 
практичних задач 

 
Основні етапи 
міжнародного 
інтеграційного 

процесу: 
преференційна 

зона, зона вільної 
торгівлі, митний 
союз, спільний 

ринок, 
економічний союз, 
повна економічна 

інтеграція, їх 
характеристика.

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: зПоняття 

міжнародної економічної інтеграції, її суть. Передумови 

міжнародної економічної інтеграції. Особливості 
регіональної інтеграції. 
Основні етапи міжнародного інтеграційного процесу: 

преференційна зона, зона вільної торгівлі, митний союз, 

спільний ринок, економічний союз, повна економічна 

інтеграція, їх характеристика. 

Західноєвропейський вектор інтеграції економіки 

України. Завдання та умови європейської інтеграції 
України. Історико–економічні передумови європейської 
інтеграції. Європейська інтеграція як фактор 

прискорення економічного розвитку країн ЄС. Етапи 

розширення ЄС. Можливості українського 

співробітництва з ЄС. 

Участь України в інтеграційних об’єднаннях на 

пострадянському просторі. Торговельно-коопераційні 
відносини та інтеграційний режим України з країнами 

СНД. Єдиний економічний простір, його цілі. Митний 

союз та можливість участі у ньому України. 

Євразійське економічне співробітництво, його місце у 

формуванні Митного союзу та Єдиного економічного 

простору. 

Джерела [1-3, 7, 10, 23]. 

2. Самотестування. 

3. Самоперевірка знань шляхом аналізу показників 

міжнародного інтеграційного процесу. 

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, перевірка 

аналітичного матеріалу



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Тема 11. 
Семінар з 

виконанням 
практичних задач 

 
Складові 

економічної 
безпеки. 

Економічна 
безпека в 

контексті сучасної 
геополітики. 

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: Економічна 

безпека України за умов відкритої економіки. Поняття 

економічної безпеки держави в міжнародному 

конкурентному середовищі. Складові економічної 
безпеки. Економічна безпека в контексті сучасної 
геополітики. Актуальні проблеми економічної безпеки 

України. 

Джерела [1-3, 6, 9]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до понятійного диктанту, розрахунок 

інтегральних показників економічної безпеки України. 

 Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, перевірка 

розрахункових даних та 

понятійного диктанту.

Разом змістовий 
модуль 2

40

7. Результати навчання

1 Знання концептуальних засад ефективного розвитку міжнародної економічної діяльності 
України

2
Знання місця України у міжнародній торгівлі товарами і послугами міжнародному 
переміщенні капіталу, світовому ринку праці, міжнародному науково-технічному 
співробітництві, а також в системі міжнародних валютно-кредитних відносин

3 Знання проблем та перспектив інтеграції України у світове співтовариство та можливості 
реалізації при цьому її економічної безпеки

4 Вміння аналізувати показники платіжного балансу України на основі чого робити висновки 
про рівень ефективності міжнародної економічної діяльності України

5

Вміння  визначати стан розвитку зовнішньої торгівлі України, обсяги залучення іноземних 
інвестицій в економіку країни, динаміку і структуру еміграційних потоків населення, 
обсяги впровадження передових іноземних технологій та величину і структуру наданих 
кредитів в національну економіку

6 Вміння виявляти можливості і загрози для економіки України в наслідок її міжнародної 
регіональної інтеграції.

8. Форми навчання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури).

9. Методи оцінювання

Екзамен.



10. Розподіл балів, які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 
сформованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення 
екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю - 
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  

Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 

заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 

кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Змістовий модуль 1

Тема 1 1 1 2 4

Тема 2 1 2 1 4

Тема 3 1 2 1 4

Тема 4 1 2 1 4

Тема 5 1 2 1 5 9

Разом 

змістовий 

модуль1

5 8 6 2 5 26

Змістовий модуль 2

Тема 6 1 2 3

Тема 7 1 1 1 3

Тема 8 1 1 1 3

Тема 9 1 1 1 3

Тема 10 1 1 1 3

Тема 11 1 2 1 5 9

Разом 

змістовий 

модуль1

5 6 6 2 5 24

Разом 10 14 12 4 10 50



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість 
правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-
вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 
результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала

90-100 A 5, «відмінно»

80-89 B 4, «добре»

75-79 C

70-74 D 3, «задовільно»

60-69 E

59-30 FX 2, «незадовільно»

0-29 F

11. Методичне забезпечення

1 Електронний конспект лекцій

2 Методичні вказівки з вивчення дисципліни.

3 Комплекти індивідуальних завдань.

4 Навчальна та наукова література, нормативні документи
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